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1. INLEIDING

Tot op de dag van vandaag beschrijven architectuurhistorische 
overzichtswerken de ontwikkeling van de architectuur aan de hand van 
bouwstijlen. Hoewel stijl ongetwijfeld zeer belangrijk is, is deze aanpak 
letterlijk te eenzijdig. Dit boek is een pleidooi voor een rijkere 
architectuurgeschiedenis die niet ophoudt bij de gevel, maar daar pas begint. 
Architectuur is in de eerste plaats immers een ruimtelijke oplossing voor een 
maatschappelijk probleem. Als de maatschappij verandert, moet de architectuur 
daar vorm aan geven.1 En de maatschappij veranderde vanaf omstreeks 1850 
ingrijpend en onophoudelijk. De enorme sociale, technische en 
wetenschappelijke vernieuwingen en de explosieve bevolkingsgroei die toen 
begonnen, vroegen om talloze nieuwe gebouwtypen: gas- en 
elektriciteitsfabrieken, gevangenissen, hotels, krankzinnigengestichten, 
laboratoria, passages, post- en telegraafkantoren, slachthuizen, 
spoorwegstations, warenhuizen, ziekenhuizen, enzovoort. Achter de gevels van 
deze gebouwen voltrok zich bovendien een bouwtechnische revolutie. De markt
werd overspoeld met duizend-en-een innovaties: nieuwe bouwmaterialen met 
exotische namen als Excelsior, Luxfer en Xylolith en technische installaties 
voor verwarming, ventilatie en verlichting. Verder kwamen ontwerp en 
uitvoering in handen van een leger van specialisten, waaronder niet alleen 
architecten, maar ook constructeurs, installateurs en hoofdaannemers. De 
stilistische benadering van de handboeken is volstrekt ontoereikend om deze 
enorme en fundamentele veranderingen in de architectuur na 1850 te 
beschrijven. Het is alsof handboeken geneeskunde zich hoofdzakelijk tot de 
dermatologie zouden beperken. 

Het ene doel van dit boek is laten zien dat architectuur een complexe opgave
is en dat de complexiteit rond 1900 dramatisch toenam. Ik richt mij daarvoor op
Nederland. Het tweede doel is poneren dat de overzichtswerken van de 
architectuurgeschiedenis deze complexiteit behoren mee te nemen in het 
geschiedbeeld. Alleen op die manier kan beter recht worden gedaan aan de 
prestaties van de architecten, technici en aannemers.

Om de dominante rol van stijl in de overzichtswerken te verklaren moeten 
we terug naar de negentiende eeuw. Toen is de architectuurgeschiedenis in 
Duitsland ontstaan als subdiscipline van de kunstgeschiedenis. Uit de 
kunstgeschiedenis werd de methode overgenomen om objecten systematisch in 

1 Vgl. Peter J.T. Morris 2016, 339: “As the function of chemistry changes, so does the form of the 
laboratory.”
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stijlperioden te groeperen: schilderijen, beeldhouwwerken én gebouwen die 
ongeveer even oud waren, bleken overeenkomsten in vormgeving te vertonen.2 
Stijl is voor architectuurhistorici een middel om gebouwen te ordenen en 
dateren. 

Er is een tweede reden waarom kunstzinnige vormgeving – design – zo'n 
belangrijke rol speelt in de standaardwerken: schoonheid verheft – in de 
negentiende-eeuwse visie – bouwkunde tot bouwkunst. Prof. E. Gugel, 
Nederlands eerste hoogleraar bouwkunde, leerde zijn Delftse studenten toen dat 
kunstzinnige vormgeving de veredeling of bezieling van de op zich “ruwe, 
levenlooze massa der bouwstoffen” is.3 In de (veel latere) woorden van 
Nikolaus Pevsner: “A bicycle shed is a building; Lincoln Cathedral is a piece of 
architecture.”4 Pevsner schreef dit in An Outline of European Architecture, een 
handboek uit 1943, waarvan nog in 2009 een heruitgave verscheen (waarin dit 
standpunt nog steeds wordt gehuldigd). Het boek is onder andere in het Duits en
Nederlands vertaald. 

Het zou heel raar zijn om het belang van stijl, zoals hierboven beschreven, te
ontkennen. Stijl als classificatiemiddel is nog altijd van onschatbare waarde in 
de monumentenzorg en ook het belang van mooie architectuur betwist ik niet – 
in tegendeel, ik kreeg kippenvel toen ik de bibliotheek Ste. Geneviève in Parijs 
(geopend in 1851) binnentrad. Dit boek is dan ook niet bedoeld als een 
vervanging van de stilistische benadering; ik plaats mijn aanpak ernaast. 

De handboeken
Het is niet moeilijk om aan te tonen dat de architectuurhistorische 
overzichtswerken vooral over stijl gaan. Een van de meest gebruikte, A History 
of Western Architecture van David Watkin uit 1986: “The Netherlands in the 
nineteenth century followed the familiar pattern of transition from late neo-
classical and Greek Revival styles to Romanesque, Gothic and Renaissance 
Revivals.”5 Een ander standaardwerk is Architecture: from Prehistory to Post-
Modernism van Marvin Trachtenberg en Isabelle Hyman, ook uit 1986. De 
auteurs erkennen dat architectuur weliswaar meer is dan schoonheid, maar 
hebben zich bij de gebouwenselectie toch overwegend door stijl laten leiden:

2 Franz Kugler 1842 is een vroeg handboek waarin schilder-, beeldhouw- en bouwkunst in stijlperioden 
werd gecategoriseerd. Over stijl: Bernard Colenbrander 1993.

3 Auke van der Woud 1997, 21 (verheffing), 250 (Gugel). Gugel deed dit in navolging van Carl Bötticher, 
Gottfried Semper en E.-E. Viollet-le-Duc (p. 94-104). 

4 Nikolaus Pevsner 2009, 10. Pevsner is vele malen eerder geciteerd, bijv. in Marvin Trachtenberg 2002a, 
49. 

5 David Watkin 1986, 439. 
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“This book centers on monumental architecture as the visual art that is the 
most sensitive, powerful touchstone of the cultural process. While we anchor
architecture in its worldly background, we have not stressed the “social” 
history of art in which external socio-economic factors lead. Nor have we 
lingered on the history of architectural patronage. Patrons pay the bills, set 
conditions, and sometimes make innovative contributions, but architects 
invent the structural and formal attributes that make architectural history 
such a stimulating study. Beyond an occasional excursus, we do not treat the 
history of the architectural profession or the building trades. Significant as 
these subjects are, their complexity and specialized nature prevent a fair 
account in these pages. This is preeminently a history of monumental 
buildings, groups of buildings, and the styles in which they were built.”6

Een handboek dat een kortere periode behandelt, is Modern Architecture Since 
1900 van William J.R. Curtis uit 1982. Hij windt er in het voorwoord van dat 
jaar geen doekjes om: “I make no apologies for concentrating on buildings of 
high visual and intellectual quality”.7 Toegegeven, alledrie deze handboeken 
stammen uit de jaren tachtig en weerspiegelen dus niet de huidige stand van het 
onderzoek. Het punt is dat er nog altijd nieuwe edities en herdrukken 
verschijnen. De zesde editie van Watkin werd gepubliceerd in 2015. Het boek 
verscheen in negen talen, waaronder het Nederlands. De tweede, herziene editie 
van Trachtenberg verscheen in 2002 en de derde editie van Curtis uit 1996 
wordt ook nog altijd herdrukt. Deze handboeken behoren tot de basisliteratuur 
van kunst- en architectuurhistorici.8

De ontwikkeling van de architectuur rond 1900 wordt in de 
overzichtswerken als volgt beschreven. In de negentiende eeuw 
experimenteerden architecten met glas en ijzer, maar tegelijkertijd gebruikten 
zij bouwstijlen uit het verleden. Het was de tijd van de neostijlen en het 
eclecticisme. Rond 1890 ontstond bij architecten de opvatting dat de 
negentiende eeuw een eigen bouwstijl nodig had in plaats van het verleden te 
kopiëren. Het resultaat van de zoektocht naar een nieuwe stijl was de 'moderne 
architectuur'. Curtis in 2007: 

“The 'modern architecture' which is the main topic of this book was an 
invention of the late nineteenth and early twentieth centuries and was 

6 Marvin Trachtenberg 1986, 41. 
7 William J.R. Curtis 2007, 7.
8 Watkin en Curtis behoorden tot de verplichte literatuur voor eerstejaars studenten toen ik architectuur- en 

stedenbouwgeschiedenis studeerde in Groningen. 
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conceived in reaction to the supposed chaos and eclecticism of the various 
earlier nineteenth-century revivals of historical forms. Basic to the ideal of a 
modern architecture was the notion that each age in the past had possessed 
its own authentic style, expressive of the true tenor of the epoch.”9

En Trachtenberg in 2002:

“One of the great obstacles in the nineteenth century to Modernism had been
rigid insistence on the continuity with the past. About 1900, however, the 
architectural avant-garde severed this bond. The immense spectrum of 
historical styles, which had been so passionately researched and churned by 
the nineteenth century in its troubled pursuit of architectural relevance, was 
now recognized as antithetical or, at best, irrelevant to architectural 
Modernism. The way to the future, it was suddenly realized, was not through
the past.”10

Deze ontwikkeling van het navolgen van historische stijlen naar een a-
historische moderne architectuur wordt gepresenteerd in oude handboeken zoals
Pioneers of the Modern Movement van Nikolaus Pevsner uit 1936 maar ook in 
nieuwere handboeken zoals Modern Architecture: A Critical History van 
Kenneth Frampton uit 1980 en verder ingegraven met elke nieuwe editie: de 
laatste herdruk van Pevsner is uit 2011 en die van Frampton uit 2014. Het is niet
mijn bedoeling om deze stijlgeschiedenis ter discussie te stellen. Ik wil hier 
enkel het punt maken dát de handboeken hoofdzakelijk over stijl gaan. 

De definitie van 'moderne architectuur' bleef in de twintigste eeuw vaak zeer 
beperkt: de term heeft niet betrekking op de totale bouwvoorraad, maar alleen 
op geselecteerde 'stromingen'. Het criterium voor die selectie lijkt schoonheid te
zijn: moderniteit moet tot uitdrukking komen in kunstzinnige vormgeving. Alan 
Colquhoun schreef in het handboek Modern Architecture (2002) waarom deze 
selectie volgens hem gerechtvaardigd is:

“Already in the nineteenth century, there was wide dissatisfaction with 
eclecticism among architects, historians, and critics. This well-documented 
attitude justifies a history of modern architecture concerned primarily with 
reformist, 'avant-garde' tendencies, rather than one that attempts to deal with 

9 William J.R. Curtis 2007, 11. Over de historiografie van de 'moderne architectuur': Jennifer Bosch-Meyer 
2016, 20-28; Panayotis Tournikiotis 1999.

10 Marvin Trachtenberg 2002c, 465. 
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the whole of architectural production as if it operated within a non-
ideological, neutral field.”11 

Dat andere handboekenschrijvers deze beperkte (en vage) definitie van moderne
architectuur delen, blijkt uit hun min of meer overeenkomende selectie van 
stromingen, gebouwen en architecten – de canon – en hun gedeelde visie op het 
ontstaan van 'moderne architectuur'. 
Ik noem een aantal voorbeelden. De naam van de Franse restauratie-architect en
architectuurtheoreticus E.-E. Viollet-le-Duc ontbreekt in vrijwel geen enkel 
overzichtswerk architectuurgeschiedenis. Hij beschouwde de gotiek als een 
strikt rationele bouwstijl, waarbij de constructie voorop stond en de decoratie 
daaruit voortkwam. Uit de beginselen van de gotiek en de nieuwe 
bouwmaterialen van de negentiende eeuw kon een nieuwe bouwstijl worden 
ontwikkeld. Viollet-le-Ducs ontwerp van deze nieuwe architectuur mag in ieder 
geval in zeven overzichtswerken architectuurgeschiedenis niet ontbreken: zijn 
schets van een concertzaal met ijzeren schoren en kolommen.12 Volgens de 
handboeken was deze architect een van de grondleggers van de moderne 
architectuur. Curtis in 2007: “If Viollet-le-Duc's forms did little to solve the 
problem of a modern architecture, his ideas lived on and were destined to have a
major influence upon the 'pioneers' of modern architecture who came to 
maturity in the decades either side of 1900.”13 En Trachtenberg in 2002: “Of the 
several mid-nineteenth-century theorists who attemped the difficult passage 
from historicism to Modernism, only one writer, Viollet-le-Duc, came close 
enough to be of crucial importance; his writings later became a bible for some 
of the early Modernists, such as Frank Lloyd Wright.”14 Viollet-le-Duc was een 
restauratie-architect, die nauwelijks nieuwbouw op zijn naam had staan. 
Waarom is het dan logisch dat deze man als een van de grondleggers van de 
twintigste-eeuwse architectuur wordt gezien? 

Het functionalisme domineert het interbellum in de architectuurhistorische 
overzichtswerken, hoewel het toen qua bouwproductie een volstrekt marginale 
stroming was: het Nieuwe Bouwen was verantwoordelijk voor minder dan een 
half procent van de tussen 1924 en 1936 gebouwde woningen in Engeland, 

11 Alan Colquhoun 2002, 9. Over de opdeling van de architectuurgeschiedenis in drie hoofdstromen 
(Amsterdamse School, functionalisme en traditionalisme) en de restcategorieën die daarvan het gevolg 
zijn: Kees van der Ploeg 2017, 6-9.

12 Schets: Leonardo Benevolo 1971a, 94; Barry Bergdoll 2000, 231; William J.R. Curtis 2007, 26; Robin 
Middleton 1980, 371; Nikolaus Pevsner 2005, 114; Marvin Trachtenberg 2002c, 468; David Watkin 2001,
451. Over de positie van Viollet-le-Duc in de Nederlandse architectuurgeschiedenis: Auke van der Woud 
1997, passim; Auke van der Woud 2008b, 16-18.

13 William J.R. Curtis 2007, 27-28.
14 Marvin Trachtenberg 2002c, 466.
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Duitsland en Frankrijk.15 Waarom dan die dominantie positie en bijna geen 
aandacht voor de resterende 99,5 procent? Ik heb laten zien dat de handboeken 
vooral over stijl gaan en dat ze de ontwikkeling naar 'moderne architectuur' 
centraal stellen. Het functionalisme wordt beschouwd als het hoogtepunt van 
die ontwikkeling. Deze stroming wordt weliswaar sterk geassocieerd met 
ontwerpen vanuit de functie – vandaar die naam – en bouwen met de nieuwste 
materialen, maar architecten in de negentiende eeuw bouwden niet anders. De 
doorslaggevende reden om zoveel ruimte aan deze marginale stroming te 
besteden, moet dus wel haar kunstzinnige vormgeving zijn. Sterker nog, in de 
Angelsaksische literatuur wordt het Nieuwe Bouwen ook wel de Internationale 
Stijl genoemd.16

 De god van het functionalisme – en daarmee van de 
architectuurgeschiedenis van de twintigste eeuw – is de Frans-Zwitserse 
architect Charles-Edouard Jeanneret-Gris, die zichzelf in 1920 tot Le Corbusier 
omdoopte. Leonardo Benevolo in History of Modern Architecture (1971): “If 
there really is anything like artistic genius in the strict sense […], Le Corbusier 
possessed this gift to a degree that has no equal in our time, and had few 
possible comparisons even in the past.”17 Pevsner in 2009: “He was the Picasso 
of architecture, brilliant, of inexhaustible inventiveness, incalculable and 
irresponsible.”18 En Trachtenberg spreekt van “a towering figure, the 
architectural counterpart of Picasso […], whose stature among early- and mid-
twentieth century architects was rivaled only by Frank Lloyd Wright and 
[Ludwig] Mies van der Rohe”.19 Nog in 2014 noemde Denna Jones Le 
Corbusier “zonder twijfel de invloedrijkste architect van de twintigste eeuw”.20 
Zij schreef dit in de inleiding van Architectuur in het juiste perspectief, een 
gloednieuw overzichtswerk. 

Le Corbusiers invloed blijkt ook uit het aantal pagina's dat sommige 
handboeken architectuurgeschiedenis aan hem besteden. Een van de toppunten 
is Curtis: vier van de 35 hoofdstukken gaan over Le Corbusier en zijn invloed 
(de naoorlogse periode meegerekend). Een vijfde hoofdstuk wordt gedeeld met 
Ludwig Mies van der Rohe en Frank Lloyd Wright. Daarmee is nagenoeg tien 

15 Auke van der Woud 1983, 12. 
16 De term Internationale Stijl is gemunt door Henry-Russell Hitchcock en Philip Johnson, toen ze de 

tentoonstelling Modern Architecture in het Museum of Modern Art (New York, 1932) maakten. Ter 
gelegenheid daarvan publiceerden Hitchcock en Johnson The International Style: Architecture Since 1922
(1932).

17 Leonardo Benevolo 1971b, 436. Van de oorspronkelijke Italiaanse editie uit 1960 verscheen nog in 2014 
een nieuwe druk.

18 Nikolaus Pevsner 2009, 221, 223.
19 Marvin Trachtenberg 2002c, 501.
20 Denna Jones 2014, 10. 
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procent van Curtis' boek aan Le Corbusier gewijd – in beide betekenissen van 
het woord.21 En dan heb ik het noemen van zijn naam in andere hoofdstukken 
nog niet eens meegerekend.

De meeste overzichtswerken laten min of meer in het midden waarom Le 
Corbusier zo belangrijk was. Curtis biedt duidelijkheid: “By 1927, at the age of 
40, Le Corbusier had thus succeeded in producing several works of a high order
in a new style, but a style based on principles drawn from the past, as well as on
an idealized vision of modern life.” Villa Savoye in Poissy (1931) wordt 
beschouwd als een van de absolute hoogtepunten in Le Corbusiers oeuvre. 
Waarom? Ook hierover is Curtis het duidelijkste: “Its language was based on a 
modern structural technique, as Viollet-le-Duc had required, and its imagery 
referred to objects of modern engineering which were regarded as symbols of 
the modern age.”22 

Ik zou nog veel meer namen kunnen noemen die eindeloos herhaald worden 
door de overzichtswerken van de architectuurgeschiedenis: die van bijvoorbeeld
William Morris, A.W.N. Pugin, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius en Ludwig 
Mies van der Rohe. 

De canon van de Nederlandse architectuur ziet er als volgt uit. P.J.H. Cuypers 
werd weliswaar geïnspireerd door de middeleeuwen, maar in navolging van 
Viollet-le-Duc liet hij de versiering door de constructie dicteren. Giovanni 
Fanelli in Moderne architectuur in Nederland 1900-1940, de tweede druk uit 
1981, over de negentiende eeuw: “De architectuur van de negentiende eeuw in 
Nederland is op zichzelf nauwelijks van belang. […] Maar de enige die zich 
werkelijk intensief en van voren af aan opnieuw gaat verdiepen in de problemen
van de architectuur, is P.J.H. Cuypers.”23 Zijn hoogtepunten waren het 
Rijksmuseum (1885) en het Centraal Station (1889) in Amsterdam – het station 
ontwierp hij overigens samen met A.L. van Gendt. Cuypers heeft zijn weg ook 
gevonden naar de buitenlandse overzichtswerken. Barry Bergdoll noemde hem 
in European Architecture, 1750-1890 (2000) “one of the most rigorous and 
inventive of Viollet-le-Duc's disciples”.24 Henry-Russell Hitchcock noemde 
Cuypers zelfs “a sort of Dutch Viollet-le-Duc”.25 Hitchcock schreef dat in 
Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, de vierde druk uit 1978. 

De gangbare opinie wil dat H.P. Berlage voortbouwde op Cuypers' werk. 

21 William J.R. Curtis 2007, 163-181, 275-285, 319-327 (excl. Wright en Mies), 417-435, 437-451. Dat 
maakt 73 pagina's op een totaal van 736 pagina's. 

22 William J.R. Curtis 2007, 181 (By 1927), 285 (Its language). 
23 Giovanni Fanelli 1981, 50. 
24 Barry Bergdoll 2000, 275. 
25 Henry-Russell Hitchcock 1978, 282.
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Berlage's Koopmansbeurs in Amsterdam (1903) was naar verluidt het eerste 
gebouw zonder historiserende motieven en daarmee het eerste voorbeeld van 
een eigentijdse stijl.26 J.J. Vriends Repetitorium voor de geschiedenis der 
bouwkunst (1939): “Dit gebouw, dat beschouwd kan worden als het begin van 
de moderne bouwkunst in Nederland en daarbuiten, heeft grotendeels de 
Nederlandse bouwkunst tot 1914 beïnvloed en in vele opzichten nog lang 
daarna.”27 Het Repetitorium is weliswaar lang geleden gepubliceerd, maar het is 
decennialang populair gebleven: de tiende druk verscheen in 1992, gevolgd 
door een tweede oplage in 1996. Bovendien is er weinig verschil tussen het 
boekje van Vriend en nieuwere overzichtswerken. Hans Ibelings in Nederlandse
architectuur van de 20ste eeuw (1995):

“Rond 1900 stond de architectuur in het teken van het zoeken naar een 
uitweg uit de neostijlen die een groot deel van de negentiende eeuw hadden 
bepaald. […] Tegen deze achtergrond kwam tussen 1896 en 1903 in 
Amsterdam de Koopmansbeurs van H.P. Berlage tot stand, een gebouw dat 
kan worden beschouwd als het beginpunt van de moderne architectuur in 
Nederland. De onwrikbare plaats die de Beurs als zodanig lange tijd is 
toegeschreven, is inmiddels door architectuurhistorisch onderzoek 
gerelativeerd en de wortels van het moderne zijn tot vroeg in de negentiende 
eeuw getraceerd. Maar nog altijd is de Beurs op te vatten als een keerpunt.”28

Ibelings' boek werd in 1995 ook naar het Engels vertaald. Van de Nederlandse 
editie verscheen in 2003 een tweede druk. 

De beurs wordt niet alleen genoemd in Nederlandse, maar ook in vele 
buitenlandse overzichtswerken. Volgens Watkin leek Berlage “een uitweg te 
hebben gevonden uit de taal van de neo-stijlen, en een krachtig en tijdloos 
idioom te hebben aangeboord dat paste bij de nieuwe eeuw”.29 En volgens 
Curtis was Berlage “a sort of father-figure of modern architecture in Holland” 
en “deeply concerned with the problem of a genuine modern style”.30 

Berlage's werk inspireerde de architecten van de Amsterdamse School, De 
Stijl en het Nieuwe Bouwen – het functionalisme in Nederland. De 
hoogtepunten van hun werk zijn respectievelijk woningbouwcomplex Het Schip

26 Auke van der Woud 2008b beschrijft hoe de positie van P.J.H. Cuypers en H.P. Berlage als voorlopers van
de moderne architectuur mythische proporties kreeg.

27 J.J. Vriend 1992, 148. 
28 Hans Ibelings 1995, 6. Mogelijk doelt Ibelings met die relativering op A. de Groot 1982, 24-83 en Auke 

van der Woud 1993.
29 David Watkin 2001, 541.
30 William J.R. Curtis 2007, 153.
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in Amsterdam (1917), het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht (1924) en de Van 
Nellefabriek in Rotterdam (1931). Deze drie stromingen en deze drie gebouwen
ontbreken in vrijwel geen enkel nationaal en internationaal handboek. Als 
bewijs zou ik nu weer een rijtje citaten kunnen geven, maar de weerslag van de 
canon van de architectuurgeschiedenis op de monumentenzorg is nog 
veelzeggender: het Rietveld-Schröderhuis is in 2000 en de Van Nellefabriek in 
2014 tot Unesco-werelderfgoed uitgeroepen. Een ander toonbeeld van het 
Nieuwe Bouwen, sanatorium Zonnestraal in Hilversum (1928), staat op de 
nominatielijst. Een poging om Het Schip te nomineren strandde in 2011, maar 
de hoop is nog niet opgegeven. Een Unesco-monument dat niet tot de 
stilistische canon behoort, is het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer (1920): het 
werd in 1998 hoofdzakelijk vanwege zijn stoommachines uitgeroepen tot 
werelderfgoed, niet vanwege de architectuur. 

Hans van Dijk stelde in het artikel 'Onderwijzersmodernisme' (1990) de 
canon in het architectuuronderwijs aan de Technische Universiteit Delft ter 
discussie. Volgens Van Dijk werd de canon er klakkeloos van docent op leerling
doorgegeven. Hij noemde dit fenomeen 'onderwijzersmodernisme', omdat het 
“via ikonen en priesters van generatie op generatie wordt overgedragen”. Van 
Dijk refereerde aan een reeks interviews met bekende architecten uit 1981:

“Maar het meest opvallend was dat er met navoelbare ontroering werd 
gesproken over gebouwen als Van Nelle, Zonnestraal, het Schröderhuis of 
het Amsterdamse Burgerweeshuis, èn over leermeesters, van Berlage tot Van
den Broek, van Duiker tot Van Eyck. […] Het gebombardeerd worden met 
architectonische beelden die worden gecanoniseerd door van pure 
emotionele betrokkenheid gutsende spraakwatervallen laat de leerlingen 
achter met een gevoel van een visite-gezelschap dat zojuist bij een bevriend 
echtpaar de enthousiast becommentarieerde vakantiedia's heeft bekeken.”31 

Hoe hardnekkig de canon is, bewijst Honderd jaar Nederlandse architectuur 
onder redactie van S. Umberto Barbieri en Leen van Duin – beiden verbonden 
aan de TU Delft. Hierin worden twintig gebouwen onderzocht, waaronder de 
Beurs van Berlage, Het Schip, het Rietveld-Schröderhuis en de Van 
Nellefabriek. Honderd jaar Nederlandse architectuur is geen oud of nauwelijks 
gelezen overzichtswerk. Het werd gepubliceerd in 1999, de derde druk 
verscheen in 2008. Het is ook in het Engels en zelfs in het Chinees vertaald. De 

31 Hans van Dijk 1990, 177-178. In Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw (1999) liet Van Dijk 
toch ook weer de canon aan bod komen.
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gebouwen worden er als vanouds in stijlen ingedeeld. Die stijlen worden 
weliswaar “ontwerpstrategieën” genoemd, maar dat betekent oude wijn in 
nieuwe zakken: traditionalisme, expressionisme, functionalisme, rationalisme 
en postmodernisme. De gebouwen worden overigens niet alleen uit het oogpunt 
van stijl onderzocht; er is aandacht voor de situatie, opdracht, plattegrond en 
constructie en de afbeeldingen bestaan grotendeels uit plattegronden, 
doorsneden en bouwkundige details. Mijn probleem is dat de bestaande canon 
het uitgangspunt blijft, en dat de meeste gebouwen niet om hun functionele of 
technische, maar om hun stilistische vernieuwingen in die canon terecht zijn 
gekomen. De bestaande canon wordt langs een andere weg bevestigd. 

De meeste architectuurhistorische overzichtswerken besteden overigens wel 
degelijk aandacht aan negentiende-eeuwse bouwtechniek. Het eerste probleem 
is dat zij dit meestal in één, obligaat hoofdstuk doen. Bouwtechniek wordt dus 
niet als een integraal onderdeel van de architectuur gezien, maar als een bijzaak.
Voorbeelden van zulke hoofdstukken zijn bijvoorbeeld te vinden in de 
handboeken van Benevolo, Bergdoll, Curtis, Frampton, Hitchcock en 
Trachtenberg.32 Het tweede probleem is dat de overzichtswerken ook wat betreft
bouwtechniek elkaar vooral lijken te herhalen; er is dus ook een canon van 
bouwtechniek. Die bestaat vooral uit ijzeren bruggen, te beginnen bij de brug 
over de Severn in Coalbrookdale, Engeland (1781). De belangrijkste gebouwen 
in de obligate techniekhoofdstukken zijn het Crystal Palace van de 
wereldtentoonstelling in Londen (1851), de Eiffeltoren en de Galerie des 
Machines van de wereldtentoonstelling in Parijs (1889) en vele andere hallen, 
kassen, stationsoverkappingen, warenhuizen en zelfs kerken en musea. Al deze 
gebouwen kenmerken zich door het grootschalige gebruik van ijzer, staal en 
vaak ook glas. De andere nieuwe bouwmaterialen worden dus nauwelijks 
genoemd – soms met uitzondering van gewapend beton.33

Sigfried Giedions Space, Time and Architecture is nog altijd het meest 
grondige en uitgebreide handboek wat betreft bouwtechniek, hoewel het al uit 
1941 dateert; wellicht omdat hij werktuigbouwkunde studeerde voordat hij op 
kunstgeschiedenis overstapte. In ieder geval besteedde Giedion zeer uitgebreid 
aandacht aan ijzer en, in mindere mate, beton en het balloon frame (een 
houtskeletbouwtechniek) en verder Engelse bruggen, Franse 

32 Leonardo Benevolo 1971a, 96-124; Barry Bergdoll 2000, 207-238; William J.R. Curtis 2007, 73-85; 
Kenneth Frampton 1980, 29-40; Henry-Russell Hitchcock 1978, 169-190; Marvin Trachtenberg 2002b, 
443-463. 

33 Wilfred R.F. van Leeuwen 2002, 99-100 wees er al op dat de spectaculaire ijzerconstructies van de 
negentiende eeuw overbelicht worden ten koste van de andere materialen. 
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(tentoonstellings)hallen en warenhuizen en Amerikaanse wolkenkrabbers. Met 
elke nieuwe editie werd echter meer tekst over architecten als Le Corbusier 
toegevoegd, waardoor het boek een topzwaar monument voor het 
functionalisme werd.34 Nog in 2008, veertig jaar na Giedions dood, verscheen 
de eerste paperback-editie. 

Het derde probleem is dat bouwtechniek vaak in dienst wordt gesteld van de 
stijlgeschiedenis: de ijzeren spoorwegbruggen en stationsoverkappingen van 
ingenieurs waren, zo heet het, de inspiratiebron voor een nieuwe bouwstijl, vrij 
van onnodige versiering. Pevsner in Pioneers of Modern Design (2005), de 
herziene editie van zijn boek uit 1936: “The complete abandonment of 
borrowed architectural elements and ideals could not come from the architects. 
It came from the engineers.”35 Giedion in 2008: “It was out of those technical 
innovations which appear only behind the scenes in nineteenth-century 
architecture that the architecture of the future had to grow.”36 

Auke van der Woud heeft deze vorm van geschiedschrijving in 1983 
veroordeeld – in een tentoonstellingscatalogus over het Nieuwe Bouwen:

“Het begint nu op te vallen hoe fragmentarisch en onbevredigend dat 
historische beeld is. Onbevredigend aan twee kanten: de 19de eeuw is ermee 
gereduceerd tot de wegbereider voor het functionalisme, het Nieuwe 
Bouwen wordt geïsoleerd uit zijn eigentijdse architectonische context en 
verhoudt zich slechts tot de 19de eeuwse voorbereidingen. Zo is een 
hermetisch en statisch geschiedenisbeeld ontstaan waarin de elementen 
voortdurend naar elkaar verwijzen. In den beginne was er duisternis en 
chaos, en de geest van Gropius en Le Corbusier zweefde over de wateren. En
CIAM [Congrès Internationaux d'Architecture Moderne] scheidde water, 
land en functies en sprak: Er Zij Licht, Lucht en Zon. En zie: er was licht, 
lucht en zon. CIAM heeft vervolgens een paradijs gesticht, of dat willen 
doen, maar daarmee is alles mis gegaan wat maar mis kon lopen.”37

Een paar overzichtswerken bestrijden eveneens het lineaire geschiedbeeld van 
Pevsner en Giedion, waarin de negentiende-eeuwse bouwtechniek tot opmaat 
naar de moderne architectuur gedegradeerd wordt. Watkin schreef in 1986 over 
onder andere Pevsners Outline of European Architecture: “the period from 1750

34 Sigfried Giedion 2008, v, viii-x (over latere toevoegingen), 163-290 (ijzer, bruggen, hallen, warenhuizen),
322-333 (gewapend beton), 347-355 (balloon frame), 368-396 (wolkenkrabbers). 

35 Nikolaus Pevsner 2005, 115. 
36 Sigfried Giedion 2008, 183. 
37 Auke van der Woud 1983, 11.
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to the present day was interpreted as a gradual but inevitable progress to the 
inevitable plateau represented by the Modern Movement”.38 Alleen die zaken uit
de negentiende eeuw die in de ontwikkelingslijn naar het modernisme pasten, 
werden beschreven. Bergdoll in 2000: “The vast majority of architectural 
production of the century and a half preceding the modern movement was 
dismissed as unproductive chaff, from which only the germinating seeds of 
modernism were to be isolated for study and criticism.”39 En Claude Mignot in 
Architecture of the 19th Century (1994), een vertaling van de Franse uitgave uit 
1983: 

“For a long time we have focused our attention solely on those elements of 
nineteenth-century architecture which foreshadowed the architecture of 
today. Instead of interpreting the century in its own terms, we have 
concentrated on iron-stanchioned warehouses, sparing a disdainful glance for
the sumptuous houses of their owners; we were partial to the iron-and-steel 
halls of railway stations but smiled at their extravagant façades. We admired 
the architecture of the Crystal Palace and forgot that its simplicity was 
accepted by contemporaries only because there was nothing better to be had 
in the time available, and that it is modern only when seen in retrospect.”40

Mijn boek legt veel nadruk op de functionele en technische kanten van de 
architectuur, maar niet als voorgeschiedenis van het functionalisme. Het is 
immers niet mijn bedoeling om de stilistische canon van de 
architectuurgeschiedenis opnieuw te bevestigen, maar juist om zijn dominantie 
ter discussie te stellen. Dat neemt niet weg dat er in dit boek veel zaken uit de 
periode rond 1900 staan die doorgaans pas geassocieerd worden met het 
Nieuwe Bouwen. Mijn stelling is dat de architecten van het Nieuwe Bouwen 
deze zaken van het verleden annexeerden. Ik ben op dit punt geïnspireerd door 
Rudolf Fischers Licht und Transparenz: der Fabrikbau und das Neue Bauen in 
den Architekturzeitschriften der Moderne (2012): “Das Neue Bauen übernahm 
die im Industriebau entwickelte funktionale Formensprache. Die von den 
Ingenieuren initiierten Neuerungen in Bauweise, Raum- und 
Fassadenkonzeption wurden fortan als Ideen des Neuen Bauen propagiert.”41 
Fischer noemt de ingenieurs van de vroege twintigste eeuw daarom 
wegbereiders van de moderne architectuur. Deze visie deel ik niet. Het is 

38 David Watkin 1986, 8.
39 Barry Bergdoll 2000, 1.
40 Claude Mignot 1994, 7. 
41 Rudolf Fischer 2012, 15. 
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immers precies het lineaire geschiedbeeld waar Van der Woud, Watkin, Bergdoll
en Mignot zich tegen verzetten.

Over techniek gesproken: de architectuurhistorische overzichtswerken besteden 
nauwelijks aandacht aan Duitsland rond 1900. Ze hebben veel aandacht voor 
het werk van Karl Friedrich Schinkel en Leo von Klenze in de eerste helft van 
de negentiende eeuw en nemen vervolgens een grote sprong naar Walter 
Gropius en het Bauhaus rond 1920. Tussen Schinkel en Gropius gebeurde in 
Duitsland blijkbaar weinig belangrijks; Engeland en Frankrijk heten rond 1900 
immers leidend op kunstzinnig gebied. Dat had bouwkundig weekblad De 
Opmerker al in 1895 geconcludeerd: 

“Het Duitsche academische onderwijs heeft evenwel, wat de bouwkunst 
betreft, geen schitterende resultaten opgeleverd. Al wat er nieuws op 
decoratief-architectonisch gebied tot ons kwam, is in Engeland ontstaan; 
Duitschland heeft nu al de “historische” stijlen “durchgekostet” en is op het 
oogenblik, om met Goethe te spreken “so klug als wie zuvor”.”42

Uit dit boek blijkt dat Duitse techniek de bouwpraktijk in Nederland rond 1900 
draaiende hield. Deze tendens was niet beperkt tot de architectuur. Het Engelse 
tijdschrift The Builder rapporteerde in 1900 dat Duitsland en de Verenigde 
Staten in het afgelopen jaar nek aan nek waren gegaan met 2.921 respectievelijk
3.022 patentaanvragen. Schotland en Frankrijk verbleekten daarbij met 1.116 en
1.031 aanvragen.43 Maar ook op kunstzinnig gebied werd door Nederlandse 
architecten gaandeweg wel degelijk naar Duitsland gekeken. De Haagsche 
Kunstkring organiseerde in 1909 een tentoonstelling over Duitse architectuur. 
Weekblad De Bouwwereld over die tentoonstelling: 

“Velen hebben zich rotsvast ingedacht in de voorstelling dat Duitschland 
geen smaak heeft. Jaren geleden was die voorstelling in het algemeen 
ongetwijfeld juist, thans gaat zij niet meer op en men wachte er zich voor 
haar gedachteloos na te praten. […] Groote opdrachten met ruime middelen 
doorgevoerd, openden aan de architektuur de mogelijkheid zich in 
Duitschland te ontplooien op royaler schaal dan in dezen tijd ergens 
mogelijk was. De bouwkunst is in Duitschland om zoo te zeggen populairder

42 'De Polytechnische School', Opm., 30 (1895) nr. 23, 179. Over de Nederlandse interesse in Duitse 
architectuur in de negentiende eeuw: Christian Bertram 2009.

43 'The Patent Office Annual Report', The Builder, 9-6-1900, p. 573.
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kunst dan elders. Wie de vakliteratuur volgt, staat niet zelden verstomd over 
welk een studieveld de duitsche bouwkunst beschikt, over welk een oefening
en voorbereiding in de behandeling van groote architekten-problemen.”44

Het is plausibel dat Duitse techniek rond 1900 niet alleen in Nederland, maar in 
het hele Westen domineerde. Overzichtswerken zouden dit moeten 
weerspiegelen.

Niet alle overzichtswerken van de architectuurgeschiedenis gaan voornamelijk 
over stijl. Er zijn uitzonderingen. Nikolaus Pevsner, die mede verantwoordelijk 
was voor het lineaire geschiedbeeld dat uitmondde in het functionalisme, 
schreef tevens een standaardwerk waarin hij de architectuurgeschiedenis aan de 
hand van gebouwtypen in plaats van stijlen ordende, A History of Building 
Types (1976). De negentiende eeuw is daarin cruciaal vanwege de grote vraag 
naar nieuwe gebouwtypen, aldus Pevsner. Vooral de aandacht voor 
ziekenhuizen en gevangenissen was nieuw. Deze gebouwtypen kwamen en 
komen nauwelijks aan de orde in andere overzichtswerken, omdat ze niet tot de 
schone bouwkunst worden gerekend, terwijl ze ook niet zo spectaculair van 
ijzer en glas gebruikmaakten als bijvoorbeeld stations en warenhuizen deden. 
Pevsner besteedde niet alleen aandacht aan de functies van gebouwen, maar ook
aan bouwmaterialen en zelfs aan stijlen: “Looking back at it the reader will have
noticed that in it three stories have been interwoven: one following functions, 
one materials and one styles.” Sterker nog, History of Building Types werd 
alsnog sterk gedomineerd door stijl en de canon. Volgens Pevsner behoorde 
functie niet eens tot de architectuurgeschiedenis: “style being a matter of 
architectural history, function of social history”.45 Mijn stelling is daarentegen 
dat architectuur in de eerste plaats een ruimtelijke oplossing voor een 
maatschappelijk probleem is. Architectuur en functie zijn onafscheidelijk.

Roger Dixon en Stefan Muthesius publiceerden in 1978 Victorian 
Architecture, over Engelse architectuur in de negentiende eeuw. De auteurs 
gaven in het voorwoord meteen toe dat een groot deel van het boek over “the 
visual appeal of the buildings, the historical style chosen and the artistic 
development of the designers” ging. De inleiding begon echter met de 
maatschappelijke veranderingen onder koningin Victoria's bewind, de sterk 

44 'De tentoonstelling van Duitsche architektuur', Bww., 8 (1909) nr. 41, 326. 
45 Nikolaus Pevsner 1976, 6 (style being a), 9 (negentiende eeuw), 139-168 (ziekenhuizen en 

gevangenissen), 289 (Looking back). Vgl. Henry-Russell Hitchcock 1978, 84 over gevangenissen en 
krankzinnigengestichten: “Their architects' strictly functional approach was capable of achieving a rather 
bleak sort of distinction which should not be unsympathetic in the twentieth century if only they were 
better known.” 
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toegenomen vraag naar openbare, commerciële en private gebouwtypen, grote 
architectenbureaus, grote aannemersbedrijven, nieuwe bouwmaterialen, 
technische installaties en installateurs om pas te eindigen met de stijlen. Ieder 
hoofdstuk behandelde een gebouwtype en begon bij de opdrachtsituatie: “What 
were the reasons for erecting a particular building in the first place? How was it 
paid for? How was it used? What new types of building evolved?”46 De 
gebouwen zelf werden niet uitsluitend vanuit stilistisch oogpunt behandeld; ook
hier was aandacht voor functie, techniek en organisatie.

Claude Mignots Architecture of the 19th Century (1994) bevat een opvallend
hoofdstuk: 'Building for a Purpose: Prisons and Hospitals'. In de eerste twee 
pagina's van het hoofdstuk wist Mignot precies te beschrijven met welke 
enorme uitdagingen negentiende-eeuwse architecten kampten: de stortvloed van
bouwtechnische innovaties en de vraag naar nieuwe gebouwtypen. Hij 
beschreef deze veranderingen aan de hand van gevangenissen en ziekenhuizen, 
omdat hier bij uitstek de functie vooropstaat.47

In Bouwen in Nederland, 600-2000 (2007) is architectuur niet geordend naar
stijl, maar naar functie – net als in Pevsners History of Building Types. De 
redacteuren, vier hoogleraren architectuurgeschiedenis:

“In de overzichtswerken van Nederlandse architectuur die aan dit boek 
voorafgingen […] lag de chronologische ontwikkeling van de bouwstijlen 
ten grondslag aan de ordening van de geschiedenis. Ornamentiek en 
uiterlijke verschijningsvormen zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten 
geweest. In de afgelopen decennia is echter meer en meer gebleken dat de 
stilistische ontwikkeling op zich geen houvast biedt voor de verklaring van 
de veranderingen in de architectuur. In dit boek staan dan ook niet de 
bouwstijlen centraal, maar de veranderende functies en de ontwikkeling van 
de verschillende soorten van gebouwen die daaruit zijn voortgekomen, 
kortweg aangeduid als de typologie van de gebouwen.”48

De tekst over de negentiende eeuw was geschreven door architectuurhistoricus 
C.P. Krabbe en geredigeerd door Auke van der Woud.49 Krabbe's teksten over 
onder andere laboratoria, theaters, warenhuizen, ziekenhuizen en gestichten 
vormen het fundament voor mijn hoofdstukken over nieuwe gebouwtypen. 

A History of Architecture: Settings and Rituals (1985) van Spiro Kostof was 

46 Roger Dixon 1978, 7 (citaten), 8-28 (inleiding).
47 Claude Mignot 1994, 212-236. 
48 Koos Bosma 2007, 9. 
49 C.P. Krabbe 2007, 424-535.
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gebaseerd op vier uitgangspunten: een gebouw is een eenheid die niet kan 
worden gereduceerd tot een aspect, zoals de stijl of de constructie; de omgeving
of context van het gebouw verdient ook aandacht; elk gebouw, hoe klein ook, 
kan een studieobject zijn; een gebouw is meer dan een fysiek object, het vertelt 
bijvoorbeeld ook iets over de maatschappij waarin het gebouwd werd.50 Ook 
Nederlandse bouwkunst: een geschiedenis van tien eeuwen architectuur van 
Koen Kleijn, Jos Smit en Claudia Thunnissen geeft blijk van een bredere 
opvatting van architectuur. Het voorwoord bij de eerste druk (1995):

“Architectuurgeschiedenis is niet meer alleen de geschiedenis van grote 
architecten, gebouwen en theorieën, maar houdt zich ook bezig met het 
gecompliceerde samenspel van factoren – esthetische, sociale, politieke, 
cultuurhistorische, economische, psychologische, religieuze, constructie-
technische en toevallige – dat de wording van een gebouw heeft bepaald.”51

Zeer recent is Architectuur- en bouwgeschiedenis in perspectief: bouwen en 
bouwkunst in de Nederlanden en de Westerse wereld (2018) van Bart Verbrugge
en Marcel Teunissen. Hierin “wordt naast de geschiedenis van de stijlperioden 
ook veel aandacht besteed aan de constructieve aspecten, in samenhang met de 
vormgevende aspecten van de bouwstijl”.52 

Ten slotte behandelen Architecture since 1400 (2014) van Kathleen James-
Chakraborty en Architectuur in het juiste perspectief (2014) onder redactie van 
Denna Jones de architectuurgeschiedenis van de hele wereld, in plaats van 
alleen die van het westen. Daarmee wordt de gebruikelijke canon aanzienlijk 
uitgebreid.

Er bestaan dus wel degelijk overzichtswerken die niet alleen over stijl en de 
bijhorende canon gaan. Mijn boek is echter essentieel anders. Ik onderzoek 
architectuur als ruimtelijke oplossing voor een maatschappelijk probleem. Wat 
was de opgave? Wie gaven vorm aan de opgave? Hoe werd de opgave 
ruimtelijk en technisch opgelost? Het gevolg van deze aanpak is een 
architectuurgeschiedenis waar niet slechts aandacht is voor één aspect van de 
architectuur, zoals stijl of functie, en waar functie, techniek en organisatie 
hoofd- in plaats van bijzaken zijn. Architectuur als opgave onderzoeken vraagt 
om een integrale benadering. Ten slotte is mijn vertrekpunt niet een canon. Ik 
ben begonnen met een schone lei: de personen en gebouwen in dit boek zijn 

50 Spiro Kostof 1985, 8-19. 
51 Koen Kleijn 1999, 7. 
52 Bart Verbrugge 2018, 7. 
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ingegeven door primaire bronnen, niet de bestaande handboeken. 

Stand van het onderzoek
Ik ben ook niet de eerste die voorbij de gevel kijkt. Er is al heel lang en heel 
veel aandacht voor de functionele, technische en organisatorische aspecten van 
architectuur. Ongeveer tweeduizend jaar geleden stelde de Romeinse 
bouwmeester Vitruvius (zijn voornaam is onbekend) drie voorwaarden aan de 
uitvoering van openbare gebouwen: firmitas, utilitas en venustas, oftewel 
duurzaamheid, doelmatigheid en uiterlijk schoon. Deze drieslag had, heel kort 
door de bocht, betrekking op de constructie, de plattegrond en de stijl.53

Sindsdien is er veel gepubliceerd over firmitas en utilitas. Er bestaan 
monografieën over de meest uiteenlopende gebouwtypen, zoals J.F. Geists 
Passagen: Ein Bautyp des 19. Jahrhunderts (1969) en, van recenter datum, 
Peter J.T. Morris' The Matter Factory: A History of the Chemistry Laboratory 
(2015). Over techniek publiceerde handboekenschrijver Sigfried Giedion al in 
1948 Mechanization Takes Command, over mechanisatie in onder andere de 
landbouw, het slachthuis, het huishouden en de badkamer. Veel recenter is Piet 
Bots Vademecum: historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur 
(2009). Er is een Construction History Society die onderzoek over 
bouwtechniek en bouwuitvoering en alle daarbij betrokken beroepen bundelt via
congressen en het tijdschrift Construction History.54 

Ook over de organisatie van het bouwbedrijf is veel gepubliceerd. In 
Architects: The Noted and the Ignored (1984) liet Niels L. Prak zien dat 
hedendaagse architectuurtijdschriften, -opleidingen en ook architecten zelf de 
esthetische kant van hun vak belangrijker vinden. Het beeld van de architect als 
louter kunstenaar is sindsdien door verschillende studies gecorrigeerd. Dana 
Cuff onderzocht de dagelijkse praktijk van hedendaagse architectenbureaus in 
Architecture: The Story of Practice (1991). Het boek was geboren uit de 
confrontatie tussen haar romantische beeld van de architect achter de tekentafel 
en de complexe, bureaucratische werkelijkheid zoals ze die had leren kennen 
tijdens haar studie architectuur. Over de negentiende eeuw publiceerde Mary N. 
Woods From Craft to Profession: The Practice of Architecture in Nineteenth-
Century America (1999). “I am interested in architecture as work and business, 
not in its typical guises as art or problem solving.”55 

53 Vitruvius 2008, 38-39. 
54 Over Construction History in Nederland: Dirk van de Vijver 2015, 209-228.
55 Mary N. Woods 1999, 1. 
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Vooral in de geschiedenis van de middeleeuwse kerkbouw wordt architectuur al 
langer vanuit de functie onderzocht. Sible de Blaauw onderzocht de architectuur
van drie belangrijke kerken in Rome vanuit de liturgie in Cultus et decor 
(1987). De functie van kerken is allereerst ruimte bieden aan de collectieve 
eredienst, zo schreef De Blaauw later, en dat betekent dat zij ook vanuit deze 
functie moeten worden onderzocht, eerder dan vanuit hun constructie of 
bouwstijl.56 Kees van der Ploeg signaleerde de nieuwe onderzoekstrend in de 
inleiding van Art, Architecture and Liturgy (1993) over de Dom van Siena. 
“Style now is often regarded as too anachronistic a category to be applied 
directly to medieval art.” De strikt functionele benadering, waarbij functie 
gelijk aan liturgie stond, was volgens Van der Ploeg echter te kort door de bocht
– en ingegeven door het functionalisme. Andere religieuze aspecten en sociale 
en economische ontwikkelingen spelen ook een rol.57 

Verder richt de middeleeuwse kerkbouwgeschiedenis zich ook al langer op 
bouworganisatie. In De financiering van de kathedraalbouw in de 
middeleeuwen (1981) bestudeerde W.H. Vroom kerken vanuit het perspectief 
van de opdrachtgever en economie: hoe werd geld vergaard voor de bouw? Veel
recenter is Architect en aannemer (2012) van Merlijn Hurx over het ontstaan 
van architecten, aannemers en openbare aanbestedingen in de late 
middeleeuwen – in feite het prille begin van het bouwbedrijf dat in de 
negentiende eeuw tot bloei zou komen. 

Ook de architectuur van de achttiende eeuw wordt vanachter de gevel 
onderzocht. Freek Schmidt publiceerde Paleizen voor prinsen en burgers in 
2006. “De architectuur wordt daarin niet alleen bekeken vanuit het gebruikelijke
perspectief van de architectuurhistoricus die vooral geïnteresseerd is in de 
ontwerper, diens opvattingen en het gebouw als kunstwerk, maar gaat ook 
uitgebreider in op de rollen van opdrachtgevers, gebruikers en het publiek.”58 En
in Achter de façade van de Hollandse stad (2011) onderzocht Geert Medema de 
organisatie van stedelijke bouwbedrijven, die verantwoordelijk waren voor de 
nieuwbouw en het onderhoud van openbare werken. 

Over de negentiende eeuw bestaat een aantal integrale studies, met aandacht 
voor zowel de functionele, technische en organisatorische kanten van 
architectuur. Onder redactie van M.H. Port verscheen The Houses of Parliament
(1976), over het Britse parlementsgebouw in Londen. Er werd aandacht besteed 
aan het oude gebouw, de prijsvraag voor het nieuwe gebouw en verder aan de 

56 Sible de Blaauw 1991, 1-3. 
57 Kees van der Ploeg 1993, 1-33 (inleiding), 2 (citaat).
58 Freek Schmidt 2006, 5.
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ontwerpers, beoordelingscommissies, begrotingen, uitvoeringstechnieken en 
technische installaties, maar ook aan de decoratie en het meubilair. 
Vergelijkbaar in opzet was Imperial London: Civil Government Building in 
London, 1850-1915 (1995), ook van Port. Verder besteedde C.G. Powell in An 
Economic History of the British Building Industry, 1815-1979 (1982) aandacht 
aan de bouwopgave, de vraag naar nieuwe gebouwtypen, schaalvergroting, 
bouwmaterialen, technische installaties, arbeidsdeling, aanbestedingen, 
enzovoort.

De tentoonstelling Verborgen vernuft in het Stedelijk Museum, Amsterdam 
(1972) was een van de vroegste pogingen om voorbij de gevel van Nederland in
de negentiende eeuw te kijken. De tentoonstellingscatalogus werd gepubliceerd 
in het tijdschrift Plan en bestond uit vele nieuwe gebouwtypen, maar in 
hetzelfde nummer werden hun historiserende gevels bekritiseerd.59 A. de Groot 
bracht in 1982 voor de tentoonstellingsreeks Het Nieuwe Bouwen Nederland in 
de periode 1840-1920 in kaart. Hij keek verder dan alleen stijl en besteedde 
serieus aandacht aan functionaliteit en techniek. Op grond daarvan maakte hij 
een selectie van gebouwen, waaronder warenhuizen en graansilo's. Het 
probleem is dat De Groot dit alles tot de voorgeschiedenis van het Nieuwe 
Bouwen rekende, terwijl de jaren rond 1900 de schakel naar de hele twintigste 
eeuw vormen, niet alleen naar een handjevol architecten. 

W.R.F. van Leeuwen schreef in 1993 het hoofdstuk 'Woning- en 
utiliteitsbouw' in de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland: de 
wording van een moderne samenleving 1800-1890. Hij besteedde aandacht aan 
zowel organisatie als techniek, met paragrafen over de verschillende actoren in 
het bouwproces, zoals opdrachtgevers en aannemers, en over nieuwe 
bouwmaterialen en technische installaties. Het hoofdstuk werd afgesloten met 
twee grote, complexe gebouwen: het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam (1851)
en de Stadsschouwburg in Amsterdam (1894). De studie van Van Leeuwen is 
samen met de eerdergenoemde studie van C.P. Krabbe naar negentiende-eeuwse
gebouwtypen erg inspirerend geweest voor mijn boek.

Ook in de monumentenzorg is al langer aandacht voor firmitas en utilitas. 
Dirk Baalman schreef in 1989 een artikel naar aanleiding van de op handen 
zijnde sloop van de graansilo Korthals Altes in Amsterdam (1898). Graan werd 
oorspronkelijk op een vlakke vloer bewaard en, om broei tegen te gaan, met de 
hand omgewerkt. De essentie van de graansilo was de ruimtebesparende opslag 

59 'Tentoonstellingscatalogus', Plan, 3 (1972) nr. 1, 29-52. Gevels: Wend Fischer 1972, 53-57. Vgl. de 
kritiek in C.J.A.C. Peeters 1972, 17-23.
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in schachten en de mechanische omwerking, aldus Baalman.60 De graansilo 
werd gered van de sloophamer en aangewezen als Rijksmonument. Alleen de 
gevel werd echter gered; de schachten – het wezen van de silo – moesten later 
wijken voor appartementen. Baalman wijdde er in 2001 een artikel aan, getiteld 
'Operatie geslaagd, patiënt overleden'. Marieke Kuipers had al in 1984 
geconcludeerd dat architectuur uit de periode 1850-1940 – 'jongere bouwkunst' 
– zich beter vanuit de verschillende gebouwtypen liet benaderen dan vanuit de 
bouwstijlen.61 In 1993 schreef Kuipers een artikel over modepaleis Hirsch & 
Cie. in Amsterdam (1912) dat volgens haar de monumentenstatus verdiende. 
Kuipers besteedde niet alleen aandacht aan de stijl, maar ook aan de 
bedrijfsgeschiedenis van Hirsch, de economische ontwikkeling van de 
bouwlocatie (het Leidseplein), de constructie, de uitvoering en de commercieel 
ingestelde architect A. Jacot. Hirsch werd een Rijksmonument, maar: “Van het 
oorspronkelijke interieur is weinig tot niets bewaard gebleven”, aldus de 
redengevende omschrijving.62 Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (1903) 
stond begin jaren tachtig op de nominatie om gesloopt te worden. E.J. Nusselder
onderzocht of het gebouw herbestemd kon worden en “of algehele sloop van het
gebouw, een groot verlies zou betekenen”. Hij concludeerde in 1985 dat het 
gebouw in zijn tijd had behoord tot de (inter)nationale top op bouwtechnisch 
gebied, zowel qua schaal als perfectie. Het archief had bijvoorbeeld hydraulisch
bediende, stalen luiken die in geval van brand konden worden neergelaten.63 Het
Rijksarchief is tegenwoordig een Rijksmonument en van dit gebouw is het 
interieur gelukkig wél grotendeels bewaard gebleven.

Ten slotte getuigt ook het archiefbeleid van het Rijksarchief voor 
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, onderdeel van Het Nieuwe Instituut 
in Rotterdam, van een bredere opvatting van architectuur. Het verzamelplan 
voor de periode 1960-2010 concentreert zich niet langer uitsluitend op bekende 
architecten, maar ook op maatschappelijke thema's en opgaven.64 
Bouwtekeningen worden allang niet meer gezien als kunstwerken: van 
belangrijke bouwprojecten wordt alles bewaard, dus ook bestek-, werk- en 
detailtekeningen.65 Maar wie verzamelt ondertussen de archieven van 
bijvoorbeeld grote aannemers? Het Nieuwe Instituut heeft alleen de archieven 
van Betonmaatschappij Van Waning, Rotterdam (1904-1938) en Aanneming-

60 Dirk Baalman 1989, 10-11.
61 Marieke Kuipers 1984, 7.
62 Rijksmonumentnr. 518447. 
63 E.J. Nusselder 1985, 337 (opdracht), 351-353 (luiken), 355-356 (conclusie).
64 Dolf Broekhuizen 2012. 
65 Vriendelijke mededeling van Suzanne Mulder, conservator Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, 12-12-2017.
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Maatschappij De Kondor, Amsterdam (1912-1970) kunnen redden.66 Daar staan 
vele honderden meters plankruimte voor architecten tegenover. Mogelijk is het 
nog niet te laat voor de archieven van de huidige grootste bouwbedrijven van 
Nederland: BAM, Ballast Nedam, Boskalis Westminster, Dura Vermeer, 
Heijmans, Van Oord, Strukton, TBI, VolkerWessels en Van Wijnen.

Als architectuur een ruimtelijke oplossing voor een maatschappelijk probleem 
is, kunnen maatschappelijke veranderingen door middel van de architectuur 
worden onderzocht, zoals de geschiedenis van de psychiatrie door 
krankzinnigengestichten en de opkomst van de consumptiemaatschappij door 
warenhuizen. Ik ben ook niet de eerste die gebouwen als historische 
documenten in plaats van als kunstwerken onderzoekt. Victor Hugo schreef al in
de definitieve versie van De klokkenluider van de Notre Dame (1832) dat 
monumenten tot de uitvinding van de boekdrukkunst de boeken van de 
maatschappij waren geweest.67 Ik ben op dat punt echter vooral geïnspireerd 
door P. Nijhof, de pionier van de Nederlandse industriële archeologie, oftewel 
de studie van industriële monumenten, voornamelijk fabrieken. In Monumenten
van bedrijf en techniek (1978) sprak Nijhof van “die fysieke objecten, die 
getuigenis afleggen van technische, industriële en sociaal-economische 
ontwikkelingen in het verleden”.68 Net als archeologen bestudeerde Nijhof het 
verleden dus aan de hand van fysieke overblijfselen. In Life in the English 
Country House: a Social and Architectural History (1978) onderzocht Mark 
Girouard hoe landhuizen werkten, hoe ze gebruikt werden. In de bundel 
Buildings and Society (1980) onder redactie van Anthony D. King stonden twee 
vragen centraal: “What can we understand about a society by examing its 
buildings and physical environment? What can we understand about buildings 
and environments by examing the society in which they exist?”69 De bundel 
bevatte onder andere artikelen over krankzinnigengestichten, ziekenhuizen en 
gevangenissen, waarmee dus ontwikkelingen in de psychiatrie, geneeskunde en 
het strafrecht konden worden onderzocht. In Constructing a Bridge (1997) liet 
Eda Kranakis zien hoe de ontwikkeling van de hangbrug in de negentiende 
eeuw in de Verenigde Staten verschilde van die in Frankrijk: op de prairies in de
jonge Amerikaanse democratie moest een brug door de lokale smid kunnen 
worden gebouwd, in het aristocratische Frankrijk daarentegen, was 

66 HNI WANI; HNI KOND. 
67 Victor Hugo 2004, 170-182 ('Dit zal dat doden'). In de eerste editie (1831) was dit hoofdstuk door de 

uitgever geschrapt (p. 10-13).
68 P. Nijhof 1978b, 16. 
69 Anthony D. King 1980, 1.
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monumentaliteit de eerste vereiste en was veel meer geld en expertise 
voorhanden. Het cultuurverschil kwam ook tot uiting in de literatuur: 
Amerikaanse boeken over bruggenbouw waren grotendeels gebaseerd op 
experimenten, terwijl de Fransen zich baseerden op complexe wiskundige 
berekeningen. Cor Wagenaar heeft een sterke koppeling gemaakt tussen 
maatschappelijke verandering en stedenbouw in Town Planning in the 
Netherlands since 1800 (2011). Zo leidt hij de wederopbouwperiode in met het 
Amerikaanse tijdschrift Life als afspiegeling van popcultuur.70 

Er zijn overigens ook studies die bouwen als een vorm van cultuur op zich 
onderzoeken.
Building the Nineteenth Century (1996) van Tom F. Peters is in feite een studie 
over het bouwproces, vooral in de civiele techniek, maar ook in de architectuur, 
vanuit de vraag: “Is there a culture of construction?”71 Vergelijkbaar is The 
Culture of Building (1999) van Howard Davis, die het hele bouwproces in 
heden en verleden onderzoekt, inclusief beroepen, contracten en geldstromen, 
als een vorm van cultuur. 

Deze genoemde studies gingen niet gepaard met een oproep tot een herziening 
van de architectuurgeschiedenis. Handboekenschrijver Reyner Banham 
publiceerde in 1969 echter The Architecture of the Well-Tempered Environment 
over klimaatregelingsinstallaties: verwarming en ventilatie. In de inleiding 
schreef hij dat de architectuurgeschiedenis werd gedomineerd door stijl, terwijl 
er nauwelijks aandacht was voor de geschiedenis van de bouwtechniek. “Ask a 
historian of modern architecture who invented the piloti, and he can tell you. 
Ask him who invented the (equally consequential) revolving door, and he 
cannot.”72 Hoe vernieuwend Banhams onderzoek ook was, zijn uitgangspunt 
bleef de canon: zijn boek was doorspekt met technische installaties in de 
gebouwen van architecten als Frank Lloyd Wright en Le Corbusier – de 
uitvinder van de piloti. De canon werd dus ook door Banham langs een andere 
weg bevestigd.

Auke van der Woud stelde in Waarheid en karakter: het debat over de 
bouwkunst, 1840-1900 (1997) de positie van Cuypers en Berlage in de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis ter discussie. Dit is het derde boek dat 
bijzonder inspirerend voor mij geweest is. Architectuurhistorici volgden volgens
Van der Woud het verhaal zoals dat door Cuypers, Berlage en hun beschermers 

70 Cor Wagenaar 2015, 397-401. 
71 Tom F. Peters 1996, xi. 
72 Reyner Banham 1969, 12-13 (stijl), 14 (citaat). Banham schreef ook het overzichtswerk Theory and 

Design in the First Machine Age (1960). 
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en volgelingen was doorgegeven. In dat verhaal was de negentiende eeuw met 
haar neostijlen en eclecticisme een eeuw in verval tot de grootvader en vader 
van de moderne architectuur op zoek gingen naar een nieuwe stijl. 

“Het kost weinig moeite om vast te stellen dat moderne architectuurhistorici 
zich graag met die architecten identificeren en de negentiende eeuw opvatten
als een zoektocht naar stijl, naar een collectief, objectief ordeningsprincipe. 
Architectuurhistorici lijken zich een werkelijkheid zonder stijlen soms 
moeilijk te kunnen voorstellen – als er geen stijl te vinden is, dan heeft de 
werkelijkheid een probleem.”73 

Van der Woud schetste een totaal ander beeld van de Nederlandse architectuur 
in de negentiende eeuw, een waarin Cuypers en Berlage traditioneel in plaats 
van progressief waren. Hij deed ook suggesties voor een andere 
architectuurgeschiedenis, met gebouwen als meubelmagazijn H.F. Jansen & Zn. 
in Amsterdam (1892), ontworpen door Ed. Cuypers: 

“Het gebouw heeft nooit een positie gehad in de geschiedschrijving van de 
'doorbraak' die aan het eind van de negentiende eeuw de twintigste-eeuwse 
'moderne' architectuur bracht – ofschoon het alle eigenschappen heeft die 
voor die geschiedschrijvingen van belang zijn: functionaliteit, comfort, 
eenvoud in de vormgeving, esthetisering van moderne bouw- en 
installatietechniek, licht, lucht en ruimte, zakelijkheid. Hoeveel van zulke 
gebouwen uit die tijd wachten er nog op dat ze door geschiedschrijvers 
ontdekt worden?”74

Reading Architectural History (2002) van Dana Arnold is geen kritiek op, maar 
een analyse van de verschillende methoden van architectuurgeschiedschrijving. 
Aan de orde komen: architectenbiografiën – en de canon die daar het resultaat 
van is – stijlgeschiedenissen, sociale geschiedenissen, architectuurgidsen en 
gendergeschiedenissen. Over stijl schrijft Arnold: 

“Style remains a principal concern of the histories of British architecture 
from the sixteenth century to the early nineteenth century, if not up to the 
present day. Architecture and style are interlinked to the point that style can 
almost be believed to contain the essence of architecture, but if this were the 

73 Auke van der Woud 1997, 7.
74 Auke van der Woud 1997, 367.
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case then style would constitute the subject of architectural history. Quite 
clearly it does not.”75

In het verlengde van dit boek ligt de bundel Rethinking Architectural 
Historiography (2006) onder redactie van Arnold, Elvan Altan Ergut en Belgin 
Turan Özkaya. Dit boek geeft een overzicht van verschillende 
architectuurhistorische onderzoeksmethoden. 

Vincent van Rossem schreef in 2008 het artikel 'Moderne architectuur in de 
schaduw van het modernisme'. In de inleiding bestreed hij de eenzijdige 
aandacht voor Berlage en het functionalisme in de overzichtswerken van 
Giedion en Fanelli. De Beurs van Berlage trok alle aandacht naar zich toe. 
Moderne gebouwen als de Effectenbeurs (1913) en warenhuis De Bijenkorf 
(1914) in Amsterdam werden genegeerd door de eenzijdige definitie van 
moderne architectuur. “Misschien wordt het tijd voor een nieuwe en 
ongeretoucheerde architectuurgeschiedenis.”76

Ook in 2008, publiceerde Auke van der Woud Sterrenstof: honderd jaar 
mythologie in de Nederlandse architectuur. Het was een hernieuwd pleidooi 
voor een andere architectuurgeschiedenis van Nederland, met minder aandacht 
voor Berlage en Cuypers en meer voor functie, techniek, organisatie, enzovoort.
Waarom negeerden architectuurhistorici de vakbladen die architecten wekelijks 
of maandelijks met advertenties van bouwtechnische innovaties bestookten? 
Waarom had architectenbureau Van Gendt een marginale positie in de 
geschiedenis, hoewel het destijds een van de grootste en belangrijkste van het 
land was? En waarom waren de grote negentiende-eeuwse winkelbedrijven nog 
geen voetnoot in diezelfde geschiedenis, ondanks hun functionele, technische, 
én esthetische innovaties? 

“Nogmaals, het is niet mijn bedoeling te betwijfelen dat Berlage en Cuypers 
in hun tijd en op hun manier voortreffelijk en vooraanstaande architecten 
waren. […] Wat ter discussie staat, is de positie die ze in onze 
geschiedschrijving innemen. Wat eindelijk terzijde moet worden geschoven 
is het idee, en de gevolgen daarvan, dat zij de reddende engelen en de 
grondleggers van honderdvijftig jaar Nederlandse architectuur zijn geweest. 
Het verwrongen en wat infantiele geschiedbeeld dat nog altijd dominant is, 
moet nodig worden vervangen door een geschiedbeeld dat op een 

75 Dana Arnold 2002, 83.
76 Vincent van Rossem 2008, 138 (inleiding), 146 (citaat).
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volwassener manier de complexiteit van de werkelijkheid weerspiegelt.”77 

Dit boek geeft gevolg aan die oproep.

Dit boek
Ik onderzoek niet het hele spectrum aan gebouwen, maar een klein aantal grote, 
complexe gebouwtypen, omdat daar de stilistische benadering volstrekt 
ontoereikend is. En daar begonnen de grote functionele, technische en 
organisatorische veranderingen die het bouwbedrijf in de twintigste eeuw 
zouden bepalen: de vraag naar nieuwe plattegronden, het gebruik van nieuwe 
bouwmaterialen en de geboorte van nieuwe specialismen. 

Dit boek onderzoekt de periode 1890-1918. De overzichtswerken 
presenteren deze periode als de overgang tussen neostijlen en moderne 
architectuur, door de zoektocht naar een eigen bouwstijl. Onder de oppervlakte 
vormt de periode rond 1900 echter de schakel tussen het traditionele, 
negentiende-eeuwse en het industriële, twintigste-eeuwse bouwbedrijf. De 
vraag naar nieuwe gebouwtypen en de komst van nieuwe bouwmaterialen was 
natuurlijk al veel eerder begonnen, rond 1850, maar ze bereikten hun kritische 
massa pas later. Niemand heeft de bouwexplosie rond 1900 beter onder 
woorden gebracht dan prof. dr. J.W. Moll, toen hij over zijn botanisch 
laboratorium in Groningen (1899) zei: “Twintig jaar vroeger zou geen regeering
zóóveel geld hebben durven uitgeven voor dit doel; twintig jaar later kon 't niet 
meer gebeuren door de bezuiniging.”78 

Ik behandel enkel die periode rond 1900, maar de architectuurhistorische 
overzichtswerken moeten voor de hele twintigste eeuw gereviseerd worden. 
Kijk alleen al naar wat er nu gaande is in de bouw. Ook vandaag de dag zijn er 
nieuwe bouwopgaven die voortkomen uit maatschappelijke veranderingen: de 
Tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam vanwege de vraag naar olie, 
voedsel, kleding en andere producten; de voortdurende uitbreiding van 
luchthaven Schiphol door de globalisering; geautomatiseerde distributiecentra 
om het hoofd te bieden aan de enorme groei van internetbestellingen.79 Verder 
worden net als rond 1900 voortdurend nieuwe bouwmaterialen ontwikkeld, 
zoals nieuwe lijmtechnieken. De arbeidsdeling die in de negentiende eeuw werd
ingezet, zet zich nog altijd door. De rol van de architect in het bouwproces 

77 Auke van der Woud 2008b, 7 (vakbladen), 42 (citaat), 45 (Van Gendt), 46 (winkels).
78 W. van Itallie-van Embden 1926. 
79 Over de haven van Rotterdam: Marinke Steenhuis 2015. Over Schiphol: Marieke Berkers 2013. Over een 

distributiecentrum: '15.000 lichtpunten in grootste distributiecentrum van Zalando', Licht XL, 3 (2013) nr. 
1, 92-95.
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wordt steeds kleiner, omdat het bouwproces nog steeds complexer wordt en er 
steeds nieuwe specialismen bijkomen. In de negentiende eeuw brak de openbare
aanbesteding door, de uitvoering van een gebouw onder verantwoordelijkheid 
van één hoofdaannemer in plaats van door verschillende ambachtsmeesters, 
zoals timmermannen, metselaars, loodgieters en schilders. Tegenwoordig 
kennen we DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain and Operate. Hierbij is 
één partij niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van een gebouw, maar
voor álles, van het ontwerp tot het onderhoud over een periode van twintig jaar. 
Dat de computer een revolutie heeft veroorzaakt in het ontwerpen van 
gebouwen – inclusief hun constructies en technische installaties – behoeft geen 
nadere toelichting.

Mijn belangrijkste bronnen zijn bouwkundige tijdschriften, omdat ze een 
fundamenteel ander beeld van de architectuur opleveren: architecten – maar ook
ingenieurs en fabrikanten – schreven hierin niet alleen over stijl en vormgeving,
maar minstens zoveel over nieuwe gebouwen, materialen en technieken. De 
architectuurhistorische overzichtswerken maken nauwelijks gebruik van 
primaire bronnen als tijdschriften. Auke van der Woud heeft met Waarheid en 
karakter aangetoond hoe ingrijpend tijdschriften conventionele ideeën over de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis kunnen wijzigen. De canon van Cuypers 
en Berlage werd daarin voornamelijk op basis van contemporaine artikelen 
ontzenuwd. “Achteraf kan slechts worden vastgesteld dat de moderne 
kunsthistorici zich liever hebben laten verwarmen door de gloed van Berlage 
dan de koude werkelijkheid te betreden die De Opmerker beschreef.”80 Er is 
geen betere contemporaine bron waarin over een lange periode zo consistent 
zoveel informatie werd vrijgegeven: de bouwkundige tijdschriften verschenen 
iedere week of maand en dat tientallen jaren lang. Archieven uit de tijd rond 
1900 geven daarentegen een onvolledig beeld: ze zijn fragmentarisch, selectief 
en soms geflatteerd: van zowel het Cuypers- als het Berlage-archief is 
bijvoorbeeld aangetoond dat het een selectie van de architect zelf is.81

Bouwkundige tijdschriftartikelen beschrijven niet tot in detail hoe een 
gebouw functioneert. Daarvoor heb ik het Handbuch der Architektur gebruikt, 
een imposante Duitse handboekenreeks uit 1880-1943, bestaande uit circa 140 
boeken geschreven door meer dan honderd auteurs.82 Het vierde deel van de 
reeks bestaat uit tientallen boeken over alle denkbare gebouwtypen, waaronder 
laboratoria, theaters, warenhuizen, ziekenhuizen, gestichten en slachthuizen. 

80 Auke van der Woud 1997, 399. 
81 Auke van der Woud 2008b, 89 (nt. 75).
82 Over het Handbuch, incl. bibliografie: Roland Jaeger 2006, 343-364. 
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Alle aspecten van een gebouwtype werden tot in detail behandeld: de 
geschiedenis, terreinkeuze, plattegrond – zowel in het algemeen als elke 
individuele ruimte – bouwmaterialen, technische installaties. 
Tijdschriftartikelen over nieuwe gebouwen zijn maar kort en bij foto's en 
bouwtekeningen ontbreekt een uitgebreide toelichting. Dankzij het Handbuch 
kan ik tot in de kleinste details beschrijven hoe een gebouw werkte. Het 
eerdergenoemde artikel van E.J. Nusselder uit 1985 over het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag was mijn inspiratiebron daarvoor. Bij mijn weten is 
het Handbuch nog niet eerder zo'n integrale bron geweest om de werking van 
gebouwen te verklaren. 

Ik wil de lezer meenemen naar het verleden in plaats van het verleden naar 
het heden te brengen. Deze vorm van geschiedschrijving heet hermeneutiek. 
Auke van der Woud heeft de betekenis van deze term beter onder woorden 
gebracht dan ik kan. Over zijn boek Een nieuwe wereld: het ontstaan van het 
moderne Nederland (2006) schreef hij het volgende:

“Mijn werkwijze als onderzoeker en schrijver is die van de hermeneutiek, ik 
wil kijken met de ogen, ruiken met de neus en denken volgens de gedachten 
van de historische subjecten: de nieuwe wereld van de late negentiende eeuw
is het construct dat met hun waarnemingen is geconstrueerd. […] Met die 
hermeneutische houding verheugde ik me met de ene ingenieur over de 
superbe vlakheid van de keiharde cementweg, en met een andere over de 
perfecte vorm van een rivierkrib.”83

De hermeneutische benadering heeft een aantal gevolgen voor de opzet van dit 
boek. Zo citeer ik veel. Waarom zou ik iets in eigen woorden navertellen als het 
verleden de lezer rechtstreeks kan aanspreken? Bovendien ben ik een 
ongelovige Thomas. Tijdens mijn studie had ik wel over de vraag naar nieuwe 
gebouwtypen vanaf 1850 gehoord, maar ik geloofde het pas echt toen ik op de 
volgende passage stuitte van ir. R.P.J. Tutein Nolthenius uit 1887: “Spoorwegen 
zouden ons land in alle richtingen doorkruisen; nieuwe scholen en 
gevangenissen, post- en telegraafkantoren drongen als het ware uit den grond.”84

De citaten zijn niet gefatsoeneerd in hedendaags Nederlands, omdat ik het 
verleden niet naar het heden wil halen. Vandaar de naamval in het vorige citaat. 
Enkel in Duitse citaten heb ik de lange s vervangen door een gewone s en 
guillemets (« en ») door dubbele aanhalingstekens, omdat Nederlandse lezers 

83 Auke van der Woud 2008a, 223. Uitgebreider over hermeneutiek: Chris Lorenz 1998, 77-136.
84 R.P.J. Tutein Nolthenius 1887, 122. Citaat eerder gepubliceerd in: Sieger Vreeling 2012, 76. 
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hiermee niet vertrouwd zijn. Ik verkies ook negentiende-eeuwse termen over 
hedendaagse, zoals krankzinnigengesticht in plaats van psychiatrische 
instelling. Om in de negentiende en vroege twintigste eeuw te kunnen 
rondwandelen, moet men ook haar taal spreken. 

Ook wat betreft persoonsnamen treed ik mijn onderzoeksperiode op haar 
eigen voorwaarden tegemoet: de naam van bijvoorbeeld architecten wordt 
weergegeven zoals zij zich zelf presenteerden en dat was meestal met hun 
voorletters. Onder Engelse invloed wordt het tegenwoordig meer en meer 
gebruikelijk om voornamen voluit te schrijven, bijvoorbeeld Hendrik Petrus 
Berlage. Rond 1900 noemde niemand hem echter zo. Architect A.W. Weissman 
in een terugblik op de Fröbelschool uit zijn jeugd: “Onder de leerlingen van 
Mejuffrouw Haverkamp was ook Hein Berlage, die nu, als, Dr. H.P. Berlage, 
een beroemd architect is.” Berlage werd dus zelfs door vrienden niet Hendrik 
Petrus genoemd. Hetzelfde gold voor Johannes Ludovicus en Jacobus 
Bernardus Springer, “in de wandeling Jan en Ko geheeten”.85 Een uitzondering 
was Ed. Cuypers, die officieel vier namen had (Eduard Gerard Hendrik Hubert),
maar deze nooit vermeldde. Ik vermeld ook consequent academische titels, 
omdat hieruit blijkt dat lang niet alle technici, laat staan architecten, een 
academische opleiding hadden.86 Berlage's doctorstitel is in dat licht minder 
belangrijk, omdat het een laat eredoctoraat betreft. De hermeneutische 
benadering heeft tot slot ook invloed op het beeldmateriaal: ik werk alleen met 
foto's en tekeningen uit de periode rond 1900, omdat ik de gebouwen wil laten 
zien zoals ze toen waren. Hoe ze er nu bijstaan is een zaak voor 
monumentenzorg. 

85 A.W. Weissman 1948, 92 (Berlage), 108 (Springer). 
86 Technologen zoals H. Baucke, A.J. van Eyndhoven en P.F. van der Wallen vermeld ik consequent zonder 

ingenieurstitel, hoewel zij die titel later in hun leven wel voerden. Zij deden dit waarschijnlijk vanwege 
de bevordering van de Polytechnische School in Delft tot een Technische Hogeschool in 1905, waarbij de 
titel 'technoloog' werd vervangen door die van 'scheikundig ingenieur' (Ernst Homburg 2000, 306). 
Daarna gingen ook vóór 1905 afgestudeerde technologen zoals Baucke, Van Eyndhoven en Van der 
Wallen de ingenieurstitel voeren.
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2. De BOUWEXPLOSIE: de vraag naar nieuwe gebouwtypen

In de negentiende eeuw maakte de maatschappij zoals gezegd stormachtige 
ontwikkelingen door op elk denkbaar vlak, waaronder wetenschap, techniek, 
infrastructuur en economie. Al die ontwikkelingen vroegen om ruimte. In een 
groot deel van de negentiende eeuw pasten de meest uiteenlopende organisaties 
zich echter aan bestaande gebouwen aan, vooral grote woonhuizen. Het 
gemeentearchief van Leiden lag in 1892 op de zolder van het raadhuis “op 
treurige wijze aan de lekkages, welke het bouwvallige dak toeliet, en soms nog 
toelaat, blootgesteld en voor algeheelen ondergang verzekerd zoo het stadhuis 
in brand mocht raken”.1 Het Koloniaal Museum in Haarlem zetelde in 1910 in 
het souterrain van de achttiende-eeuwse villa Welgelegen. “De rangschikking 
der inzendingen en aankoopen wordt niet meer in hoofdzaak bepaald door de 
vraag tot welke categorie de voorwerpen behooren, maar in welk lokaal, in 
welke hoeken of gaten nog een plaatsje tot opberging te vinden is.”2 
Kassierskantoor Associatie-Cassa was in 1806 begonnen “in een gewoon huis 
aan de Heerengracht” te Amsterdam en in de loop van de eeuw verspreid 
geraakt over meerdere panden. De kantoren lagen achter een aantal 
grachtenhuizen; toegang was enkel mogelijk via een overbouwde gang aan de 
Herengracht. Om ruimte te bieden aan de groei waren daar allengs meer 
gebouwen geannexeerd, totdat alles was volgebouwd en verdere uitbreiding 
onmogelijk bleek. Toen werd besloten tot nieuwbouw: een gebouw dat specifiek
voor de functie van kassierskantoor was ontworpen. Woningen die de weg 
versperden werden in 1900 aangekocht en gesloopt, het verleden moest worden 
opgeofferd voor het heden:

“Met leede oogen moest de afbraak van het deftige 17e eeuwsche heerenhuis,
waardoor sinds 1818 de toegang tot de kantoren der Associatie-Cassa was 
geweest, worden gadegeslagen, doch gelijk zoo menigmaal elders zoo ook 
hier, de eischen van het heden vragen opoffering van het verleden. In mei 
van dit jaar vingen de sloopers hun werk aan, en in weinige weken waren de 
vijf huizen verdwenen, een open ruimte vormende van 38 M. lengte langs de
Heerengracht.”3

Onze huidige architectuurhistorische overzichtswerken presenteren stijl als de 

1 Archief: D.E.C. Knuttel 1892, 249.
2 J.T. Cremer 1910, 7.
3 C.B. Posthumus Meyjes 1900, 305-306. 

37



grote verandering rond 1900: deze periode vormde, zo heet het, de schakel 
tussen de negentiende-eeuwse neostijlen en moderne architectuur. Onderhuids 
voltrok zich echter een verandering die veel belangrijker was dan stijl: de vraag 
naar nieuwe gebouwtypen.4 De bestaande gebouwen kenmerkten zich door hun 
gebrek aan functionaliteit: ze waren immers nooit bedoeld als bank, archief of 
postkantoor. Sommige gebouwtypen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, bestonden al 
langer, maar hun architectuur en functionaliteit waren in de negentiende eeuw 
volkomen achterhaald. In de late negentiende eeuw volgde massale nieuwbouw:
voor elke denkbare functie kwam een apart gebouwtype en naar elk gebouwtype
was een grote kwantitatieve vraag. De lont werd rond 1850 aangestoken. Rond 
1900 bereikte de bouwexplosie haar hoogtepunt. In de periode 1870-1914 
bouwde alleen al het ministerie van Justitie 37 kantongerechten, elf huizen van 
bewaring, negen grote strafgevangenissen, zes rechtbanken, vijf tuchtscholen, 
drie rijksopvoedingsgestichten en een paleis van justitie.5 In dit hoofdstuk wordt
beschreven wat de bouwexplosie inhield. Uit de rest van dit boek zal blijken dat
deze hausse het bouwbedrijf op alle fronten veranderde. De nieuwe 
gebouwtypen vroegen ten eerste om nieuwe plattegronden, bouwmaterialen en 
technische installaties. De complexiteit en grotere vraag dwong bovendien tot 
stroomlijning van het bouwproces: bouwen werd lopendebandwerk met voor 
elke handeling een specialist. Architectuurhistorische overzichtswerken zouden 
dat alles moeten weerspiegelen.

De belangrijkste oorzaak voor de bouwexplosie was de maatschappelijke 
verandering in de tweede helft van de negentiende eeuw. Als de maatschappij 
verandert, moet de architectuur meeveranderen. Om dagelijks de post tot in elke
uithoek van Nederland te kunnen bezorgen en de telegrafie en, nog later, de 
telefonie te laten functioneren waren bijvoorbeeld nieuwe postkantoren nodig. 
Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel over het nieuwe post- en telegraafkantoor 
van 's-Hertogenbosch in 1896: 

“De ontzaglijk snel toenemende omvang van den postdienst stelt 
begrijpelijkerwijze steeds hooger eischen aan de gebouwen. Waar nog niet 
vele jaren terug een bescheiden woonhuis voldoende was, moet nu een ruim 
gebouw, aan speciale eischen beantwoordend, worden gesticht – niet, zooals 
men wel eens hoort beweren, uit een zekere weelderigheid, doch omdat de 
richtige uitvoering van den dienst anders niet verzekerd is. Niet alleen de 

4 Over de vraag naar nieuwe gebouwtypen in Nederland in de periode 1840-1900, met verdere 
literatuurverwijzingen: C.P. Krabbe 2007, 459-535. 

5 Justitiegebouwen: Ros Floor 2012, 13.
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briefpost vereischt steeds meer ambtenaren en derhalve meer ruimte, doch 
vooral de nieuwe onderdeelen als pakketpost en spaarbank en de toename 
van wissels enz. hebben het postgebouw tot iets geheel anders gemaakt dan 
het eenvoudige briefpostkantoor van een 25 jaar geleden.”6

Verder vroeg de groei van de spoorwegen om stations voor reizigers en 
goederen en remises en werkplaatsen voor de locomotieven en rijtuigen. 
Dankzij die spoorwegen konden mensen gemakkelijker reizen; hotels waren 
daarvan het gevolg – ze werden in het buitenland en in de grote Nederlandse 
steden vaak dichtbij een station gebouwd. Mode- en warenhuizen en passages 
waren het gevolg van de opkomende consumptiemaatschappij. Economische 
groei bracht banken, kantoren en verzekeringsmaatschappijen. De 
industrialisatie kreeg vorm door nieuwe fabrieken. Om steden en dorpen van 
energie te voorzien werden gas- en later elektriciteitsfabrieken gebouwd. 
Laboratoria boden plaats aan de razendsnelle ontwikkeling van de 
natuurwetenschappen. De geneeskunde had ziekenhuizen nodig die volgens 
nieuwe maatstaven bijdroegen aan het herstel van de patiënt. De ontdekking dat 
krankzinnigheid een ziekte was, vroeg om ziekenhuizen voor de geest: 
'krankzinnigengestichten'. Nieuwe gevangenissen werden gebouwd vanwege de 
invoering van het cellulaire stelsel. Openbare slachthuizen hadden als doel de 
volksgezondheid te beschermen en overlast van slagerijen te beperken. En dat 
waren nog lang niet alle nieuwe gebouwtypen.

De maatschappij veranderde zo snel dat zelfs die nieuwe gebouwtypen 
binnen enkele tientallen jaren door de tijd werden ingehaald. Het Tijdschrift der
Maatschappij van Nijverheid in 1916: “Voor inrichtingen van onderwijs en 
ziekenzorg e.d. moest men eigenlijk altijd tijdelijke, gebouwen zetten, dan zou 
men ze aan de eischen des tijds kunnen doen blijven beantwoorden. Terwijl 
nu…. hoeveel scholen, ziekenhuizen, stations moesten eigenlijk niet gesloopt 
worden en verplaatst!”7 Zo stond in Amsterdam het eerste post- en 
telegraafkantoor dat specifiek voor die functie was ontworpen; binnen vijftig 
jaar was behoefte aan nieuwbouw, door de onophoudelijke maatschappelijke 
veranderingen. Het postkantoor dateerde uit 1856. Binnen elf jaar moest een 
extra perceel worden aangekocht in verband met “de groote uitbreiding van den 
besteldienst ten platte lande”. Ook de woningen van directeur en de 
hoofdambtenaar (hoofdcommies) werden geannexeerd voor kantoren. Eigen 

6 D.E.C. Knuttel 1896, 45. 
7 'Het nieuwe gebouw der Handelshoogeschool', Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid, 84 (1916) nr. 

11, 590. 
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Haard blikte in 1899, een jaar nadat het nieuwe postkantoor aan de Nieuwezijds
Voorburgwal was geopend, terug op het voortdurende ruimtegebrek: 

“Letterlijk overal kwam men, zoowel door de invoering van het uniformport 
in 1870, de verlaging der tarieven, de invoering der Hughes-druktelegrafen 
als door de snelle uitbreiding van beide vakken, in de noodzakelijkheid 
muren door te breken, gangen te verleggen, deuren dicht te timmeren en van 
alle hoeken en gaten partij te trekken.”8

Functionaliteit was de gemene deler van alle nieuwe gebouwtypen: ze waren 
allemaal ontworpen voor één specifiek doel. Iedere functie vroeg om een 'eigen'
plattegrond. Het nieuwe post- en telegraafkantoor van Amsterdam had onder 
andere een wachtzaal en lokettenhal nodig voor het publiek, ruimten om de post
in- en uit te laden, te sorteren en te frankeren en een seinzaal voor de telegrafie.9

Het Centraal Station in Amsterdam (1889) vroeg een hal met ruimte voor 
kaartverkoop en bagage-afgifte, wachtkamers eerste, tweede en derde klas en 
een restauratie met keuken.10 Afgezien van de gastenkamers beschikte een groot
hotel over grote publieksruimten zoals een restaurant, ontbijtzaal, lees-, rook- en
speelkamers, biljartzaal, bibliotheek en muziekkamer.11 Eigen Haard beschreef 
in 1907 alle functies in het souterrain van het Amstel Hotel in Amsterdam 
(1867):

“Daar in den onderbouw is het een wereld op zich zelf, een wereld, waar 
luiheid des duivels oorkussen is. Drommen koks zijn er aan het werk, 
bemoedigd door den chef, den Vatel van het Amstel-hôtel; vele 
werkvrouwen reppen er de handen; juffrouwen verzorgen in de groote 
linnenkamer hoopen linnens; de wijnverlaters en wijnknechts zijn in de 
reusachtige wijnkelders bezig met de wijnen; de meubelmakers, de 
behangers, de timmerlieden, de smeden zijn in eigen werkplaats aan hun 
bezigheid. Een legertje kamermeisjes, kellners en dienend personeel heeft er 
een wel ingerichte eetkamer […].”12

De plattegrond van de elektriciteitsfabriek in Den Haag (1906) volgde de 
productierichting van de elektriciteit: de kolen werden per spoor aangevoerd 

8 N. Kluyver 1899, 286. 
9 Henk van de Schoor 1999, 632-651.
10 C.P. Krabbe 2007, 472-473. 
11 Bert Vreeken 1987, 23.
12 'In het Amstel-hôtel', EH, 33 (1907) nr. 30, 478. François Vatel (1631-1671) was een fameuze maître 

d'hôtel uit de eerste jaren van het bewind van Lodewijk XIV.
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naar een loods en vervolgens gebruikt om water te koken in het ketelhuis, de 
stoom die daarbij vrijkwam dreef zuigers en vliegwielen aan in de machinezaal, 
waardoor elektriciteit werd opgewekt.13 Een grote gevangenis bestond allereerst 
uit honderden cellen, maar moesten die worden georganiseerd in vleugels of in 
een cirkelvorm? De koepelgevangenis in Arnhem (1885) was een keuze voor 
het laatste. Voor de gevangenen waren wandelplaatsen nodig, voor 
personeelsleden een administratiegebouw en voor beide een kerk.14 Elk nieuw 
gebouwtype had ruimte nodig voor de ventilatie-, verwarmings- en 
verlichtingsinstallaties, soms in de kelder en soms in een apart gebouw, en in 
het gebouw of op het terrein waren meestal woningen voor het personeel. De 
belangrijkste taak van architecten was niet om een mooie gevel voor deze 
gebouwen te creëren, maar om al die verschillende ruimten samen te smeden tot
een logische plattegrond, zodat het gebouw als een goedgeoliede machine kon 
functioneren.

Wanneer zij strikt vanuit de functie waren ontworpen, ontstond bij nieuwe 
gebouwtypen zelfs een nieuw soort schoonheid: functionele schoonheid. Zo was
het station van Leipzig (1915) – een van de grootste stations ter wereld – “een 
zuivere utiliteitsbouw […] die zijn eigenaardige bekoring dankt aan de 
konsekwente wijze waarop alle oplossingen van plan en vorm zijn ontwikkeld 
uit de vaak zeer samengestelde eischen van den dienst”.15 

Grof gezegd waren utiliteitswerken gebouwen waar functionaliteit – utilitas 
– op de eerste en schoonheid op de tweede plaats kwam, zoals fabrieken. Ze 
hoorden traditioneel niet bij de schone bouwkunst, waartoe bijvoorbeeld wel de 
raadhuizen en schouwburgen werden gerekend – hoewel functionaliteit daar 
natuurlijk minstens zo belangrijk was als schoonheid. Die opvatting over 
esthetiek veranderde. Het station van Leipzig werd in 1912 besproken in een 
themanummer van Der Industriebau, een Duits maandblad waarin “de meest 
belangrijke bouwkundige opgaven van onzen tijd: de utiliteitsbouw, behandeld 
worden en wel hoofdzakelijk wat hun architectonische vormgeving betreft”.16 

Functionele schoonheid zou in de jaren twintig een basisprincipe van het 
functionalisme worden. Prof. ir. J.F. Klinkhamer, hoogleraar burgerlijke 
bouwkunde in Delft, zei echter al in 1899 dat utiliteitswerken de monumenten 
van de negentiende en twintigste eeuw konden zijn. Dat was bijna 25 jaar vóór 
Le Corbusiers lofzang op graansilo's in Vers une architecture (1923) en een 

13 N.J. Singels 1907, 400-410.
14 Ros Floor 2012, 297-307. 
15 'Het nieuwe centraalstation te Leipzig', Bww., 11 (1912) nr. 35, 280. Over de relatie tussen vorm en 

functie in de negentiende eeuw: Auke van der Woud 1997, passim.
16 Citaat: J. Gratama 1912a, 573. 
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bewijs dat de denkbeelden van het functionalisme niet uit de lucht waren komen
vallen. Klinkhamer in zijn inaugurele rede: 

“De middeleeuwen hadden hun cathedralen, de absolute monarchieën de 
paleizen, maar in onze 19de en misschien nog meer de komende eeuw, zou 
men die der werken voor publiek nut kunnen noemen, en daaronder zeer 
zeker bekleeden de utiliteitswerken een eerste plaats. Denken wij ons die 
milliarden gestoken in spoorweggebouwen, gasfabrieken en waterleidingen 
met hunne hoogwaterreservoirs en andere door het bedrijf geeischte vormen,
entrepots en opslagplaatsen en haveninrichtingen die daarbij behooren, 
waarbij nu komen de krachtstations en andere werken voor de electrische 
drijfkracht, waarlijk zulk soort werken kunnen monumenten zijn, dat hebben 
de Romeinen ons geleerd!”17

Nieuwe gebouwtypen hadden afgezien van hun functionaliteit nog iets gemeen: 
hun vaak grote schaal. Ze streden om de eer de grootste in hun soort te zijn – 
zoals containerschepen en mammoettankers dat tegenwoordig doen. Het 
Centraal Station van Amsterdam (1889) was met een gevellengte van 307 meter
het grootste station van Nederland.18 Onovertroffen qua hoogte was het Witte 
Huis in Rotterdam (1898): met elf verdiepingen en 45 meter was het rond 1900 
het hoogste kantoorgebouw in Europa.19 De drukker van Architectura, “die 
zeker een product van Amerikaanschen oorsprong voor zich meende te hebben”,
plaatste per ongeluk een afbeelding van het Witte Huis bij een artikel over 
Amerikaanse wolkenkrabbers – zó ongekend was de hoogte van het gebouw.20 
Het grootste bedrijfsgebouw van Nederland kwam in 1911 in Rotterdam: R.S. 
Stokvis & Zonen Ltd. besloeg maar liefst 7.750 vierkante meter.21 Een architect 
rond 1915:

“Er komen gedurende de laatste jaren velerlei gebouwen van meer dan 
gewonen omvang tot stand. Winkels, kantoren, magazijnen, krijgen steeds 
grootere afmetingen en er zijn slechts weinige openbare gebouwen te 
noemen, die niet naar de lengte, de breedte en de hoogte, door één of ander 

17 J.F. Klinkhamer 1900, 6. Citaat eerder gepubliceerd in: A. de Groot 1982, 50. Over fabrieken en het 
Nieuwe Bouwen: Rudolf Fischer 2012.

18 Centraal Station: H. Romers 1981, 11. Over schaalvergroting in de Amsterdamse binnenstad, waaronder 
het station, het hoofdpostkantoor en de Handel-Maatschappij: Koos Bosma 1995, 13-86. 

19 C.P. Krabbe 2007, 523. 
20 'Het Witte Huis te Rotterdam', Arch., 6 (1898) nr. 27, 114. Het artikel met foto: Johs. B. Lambeek 1898, 

107-108.
21 'Het grootste bedrijfsgebouw in ons land', Hollandsche Revue, 16 (1911) nr. 9, 561-568.
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mode-paleis of warenhuis worden in de schaduw gesteld. In velerlei opzicht 
is dit feit een teeken des tijds. Want onze tijd vraagt – en bestreeft 
concentratie. En voor de tezamenbrenging van de velerlei “waren” die onder
dezelfde condities kunnen gekocht en verkocht worden, zijn steeds grootere 
ruimten 'n levensvoorwaarde.”22

Hoe ingrijpend de nieuwe bouwopgave was voor het stadsbeeld, blijkt uit het 
aantal panden dat gesloopt moest worden om één nieuw gebouw neer te zetten. 
Voor het nieuwe post- en telegraafkantoor in Amsterdam was “de geheele 
huizenreeks van af [hotel] de Poort van Cleef tot aan de Huiszittenssteeg” eind 
negentiende eeuw onteigend om “een flink en ruim gebouw te doen 
oprichten”.23 Voor het gezamenlijke kantoor van de Amsterdamse rederijen, het 
Scheepvaarthuis uit 1916, werden dertien huizen gesloopt, waarmee een terrein 
van 1.400 vierkante meter vrijkwam.24 Voor de uitbreiding van hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam werden in totaal 39 “krotten” onteigend, tot het 
hotel in totaal vierduizend vierkante meter besloeg in 1904.25 Een architect 
constateerde in 1891 dat oude gebouwen schaarser werden door de 
schaalvergroting van de nieuwe gebouwtypen:

“Bijna overal waar verbouwd wordt, moeten thans twee of meer oude huizen
onder des sloopers hamer vallen, om in plaats daarvan éen [sic] grooter 
gebouw te kunnen oprichten. Groote winkelmagazijnen, ruime kantoren, 
paleizen van café's en restaurants, zijn aan de orde van den dag […]. Alzoo 
is het te verwachten dat binnen een zeker tijdsverloop al die oude huizen en 
winkeltjes tot de geschiedenis zullen behooren […].”26

De anonieme auteur 'Luctor' besefte al in 1898 dat de vraag naar nieuwe 
gebouwtypen iets bijzonders was. Dat blijkt uit een artikel van hem in De 
Opmerker. Hij was het oneens met tijdgenoten die beweerden “dat onze tijd 
geen monumenten heeft voortgebracht”. Net als Klinkhamer een jaar later zou 
doen somde Luctor de vele nieuwe gebouwtypen op die overal in het land 
verrezen: dat konden de monumenten van de toekomst zijn. Expres noemde hij 
tevens enkele bouwwerken die niet tot de schone bouwkunst werden gerekend. 
Hij sprak van ingenieurswerken, omdat er vaak geen architect aan te pas was 

22 Citaat: L.H.E. van Hylckama Vlieg 1914-1915, 97.
23 N. Kluyver 1899, 286.
24 'Het Scheepvaarthuis', AH, 21-8-1912.
25 'Krasnapolsky', EH, 30 (1904) nr. 21, 325. Auke van der Woud 2015, 52 maakt melding van een 

(eerdere?) verbouwing waarbij 42 huizen werden gesloopt. 
26 Jonas Ingenohl 1891, 28. 
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gekomen. Desondanks zouden deze monumenten een belangrijk deel “moeten 
uitmaken van het studiemateriaal, dat door den geschiedschrijver van de 
bouwkunst der 19de eeuw te bewerken zal zijn”.

“En zijn dan het Rijksmuseum, het Centraalstation, het Postkantoor, de 
Schouwburg in de hoofdstad, de nieuwe St.-Bavokerk te Haarlem, het Witte 
Huis te Rotterdam, de vele kerken en geestelijke gebouwen die men alom en 
tot in de afgelegenste dorpjes ziet verrijzen, zijn zelfs de fabrieksgebouwen, 
de stationskappen, de spoorwegbruggen, de watertorens, de sluizen, de 
lichttorens, enz. enz. enz. geen monumenten te noemen?”27

Van soortgelijke strekking was het anonieme artikel 'De bouwkunst is niet dood'
uit 1906. Het was geschreven als een gesprek tussen een aantal architecten in de
kroeg. Een van hen schepte op over het aantal opdrachten dat hij had, stuk voor 
stuk nieuwe gebouwtypen: “Op het oogenblik heb ik drie winkelhuizen, vier 
villa's en twee fabrieken onderhanden.” Zijn buurman antwoordde: “Maar de 
vraag is nu maar, of, wat jij maakt, wel als bouwkunst in den eigenlijken zin 
mag worden beschouwd.” Drie van de aanwezigen veegden de vloer aan met 
alle getheoretiseer. Zolang architecten werk hadden, werd er architectuur 
gemaakt. En werk was er in overvloed, dankzij de nieuwe gebouwtypen. “[…] 
wij drie ouderen zijn het er over eens, dat in een tijd als de onze, nu er zooveel 
winkelhuizen, villa's, fabrieken, kantoren en andere nuttige gebouwen ons werk 
en brood geven, van geen stervende bouwkunst sprake kan zijn”.28

Bij niet-architecten was geen spoor van twijfel dat de nieuwe gebouwtypen 
iets bijzonders waren, of het nu een modepaleis of een slachthuis betrof. Het 
tijdschrift Eigen Haard schreef vaak artikelen over nieuwe gebouwen, 
waaronder hotels, gevangenissen, gestichten en theaters. Het blad werd voor een
algemeen publiek gemaakt, de ondertitel luidde 'geïllustreerd volkstijdschrift'. 
Lezers werden desondanks aangespoord tot een bezoek aan het abattoir van 
Amsterdam, men zou “zich de genomen moeite niet beklagen en zijn 
verwachting overtroffen vinden”.29 Veel gebouwen werden voor de opening 
voor het publiek opengesteld. Zo stond in De Tijd in 1909 een kort artikel over 
de nieuwe Maison de Bonneterie in Amsterdam: “We raden onze lezers aan eens
zelf een kijkje te nemen heden of morgen, daar dan de magazijnen voor 
belangstellenden ter bezichtiging zijn opengesteld.”30 Soms werd zelfs een 

27 Luctor 1898, 147.
28 'De bouwkunst is niet dood', Opm., 41 (1906) nr. 34, 268-269. 
29 'Algemeene slachtplaats en veemarkt te Amsterdam', EH, 12 (1886) nr. 45, 556.
30 'Maison de Bonneterie', De Tijd, 12-3-1909.
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entreeprijs gevraagd – dat kon alleen als er veel of zelfs teveel belangstelling 
was. De nieuwe koepelgevangenis te Arnhem werd in 1885 twee dagen “tegen 
betaling van een matigen toegangsprijs voor het publiek ter bezichtiging 
opengesteld”. De opbrengst zou ten goede komen aan de plaatselijke afdeling 
van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen.31 Het 
ziekenhuis van Groningen hield na de oplevering in 1903 drie dagen open huis: 
de eerste dag bedroeg de toegang vijftig cent, de andere twee dagen een kwartje.
De opbrengst was 1.296 gulden.32 Het Haagse slachthuis was voorafgaande aan 
de opening in 1911 gedurende drie dagen “tegen geringe entréeprijs te 
bezichtigen”. Maar liefst 8.275 personen maakten van de gelegenheid gebruik.33

31 W.J. de Groot 1885, 185.
32 B.P. Tammeling 1978, 85.
33 A.J. Louwersheimer 1951, 38.
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3. DUIZEND-EN-EEN INNOVATIES: materialen en installaties

Nadat gebouwen eeuwenlang vooral uit hout en steen waren opgetrokken, werd 
Nederland rond 1900 overspoeld met duizend-en-een innovaties. De vraag naar 
nieuwe gebouwtypen had namelijk ook een vraag naar nieuwe bouwmaterialen 
en technische installaties gecreëerd.1 In theaters, met hun vuureffecten en grote 
bezoekersaantallen, was brandveiligheid de allereerste eis. Ziekenhuizen 
werden gedomineerd door hygiëne: vloeren, wanden en meubels moesten 
gemakkelijk kunnen worden gereinigd. In commerciële gebouwen, zoals hotels 
en warenhuizen, werd de toepassing van de nieuwste technieken zelfs gebruikt 
als reclame.2 Bij alle nieuwe gebouwtypen dwong de schaalvergroting tot 
constructies die grotere overspanningen mogelijk maakten.3 Vrijwel ieder 
gebouw van enige omvang werd van de nieuwste technische installaties 
voorzien. Het Nieuwsblad van het Noorden in 1903 over het nieuwe ziekenhuis 
van Groningen:

“Van petroleumlicht is geen sprake meer in groote gebouwen. Gas wordt 
verworpen, door wie electrisch licht kan krijgen. Kachels maken plaats voor 
centrale verwarming. Huistelephonen sparen bedienden uit. Liften, 
hydraulisch of electrisch, vervangen de trappen. En zoo wordt in één woord 
alles ingericht met het nieuwste op elk gebied […].”4

Dat de noviteiten vooral in nieuwe gebouwtypen werden toegepast, was 
natuurlijk ook een kwestie van geld: dankzij hun grote afmetingen was de 
installatie van de kostbare nieuwste techniek daar rendabel. Elektrisch licht, 
bijvoorbeeld, was zo duur, dat het pas bij relatief grote installaties kon 
concurreren met gaslicht.5 Alleen de rijksten konden het zich permitteren ook 
hun woonhuizen uit te rusten met verwarmings- en verlichtingsinstallaties, 
liften, telefooncircuits, stofzuiginrichtingen en bordenwas- en 
messenslijpmachines.6 Overigens is het getal duizend-en-een geen overdrijving, 

1 Over historische bouwmaterialen en installaties, met verdere literatuurverwijzingen: Piet Bot 2009. Mijn 
hoofdstuk is gebaseerd op bouwmaterialen in vaktijdschriften, maar over bouwmaterialen en 
constructieleer in negentiende-eeuwse handboeken is na Bot nog verschenen: Petra Brouwer 2011, 81-
146.

2 Over techniek als reclame in modepaleizen: Auke van der Woud 2015, 44. In hotels: Bert Vreeken 1987, 
30-40.

3 Over schaalvergroting van nieuwe gebouwtypen dankzij nieuwe bouwtechnieken: J. Oosterhoff 1988, 1. 
4 'Het nieuwe ziekenhuis te Groningen', NvhN, 30-5-1903. 
5 Kosten verlichting: F.C.D. 1894, 20.
6 Ik doel op het landhuis Duin en Kruidberg (1909) bij Santpoort: J.J. van Nieukerken 1910, 42-43. Een 

ander voorbeeld is kasteel De Haar bij Haarzuilens: Meindert Stokroos 2013, 436-459.
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gezien de vele fabrikaten, systemen en patenten die alleen al van één materiaal 
konden bestaan. Desondanks behandelen de architectuurhistorische 
overzichtswerken hoogstens de toepassing van ijzer en glas – en dan vooral als 
basis voor een nieuwe bouwstijl. Dit hoofdstuk doet een heel kleine greep uit de
overige negenhonderdnegenennegentig innovaties en hun ongekende, praktische
mogelijkheden. 

De vraag naar nieuwe bouwmaterialen werd gecreëerd door de 
bouwexplosie, maar hoe werden ze uitgevonden? Dezelfde geest die vanaf de 
negentiende eeuw de hele wetenschap en industrie bezielde en de ene techniek 
na de andere voortbracht, bezielde ook de bouwmaterialenindustrie. “Het 
uitvinden is niet meer als voorheen, afhankelijk van het toeval, maar gaat 
stelselmatig in zijn werk”, schreef De Opmerker in 1916. Industriëlen hadden 
uitvinders in dienst. Minstens zo belangrijk als het goed uitgeruste laboratorium
van de uitvinder was zijn archief waarin alle onderzoeksresultaten werden 
geregistreerd en geïnterpreteerd, met behulp van de statistiek, ”omdat het hem 
in staat stelt de combinaties te formeeren, die voeren moeten tot een vooraf 
gesteld doel”.7 De Opmerker had al in 1906 geschreven dat de Duitse 
baksteenindustrie besefte “dat proefnemingen in het wilde wel eens toevallig tot
een verrassende uitkomst kunnen leiden, maar dat, zoo men van den tijd en het 
geld, daaraan besteed, blijvende vruchten wil zien, die proefnemingen althans 
op een wetenschappelijken grondslag moeten berusten”.8

Het succes van een nieuw bouwmateriaal was evenzeer afhankelijk van zijn 
eigenschappen als de manier waarop het in de markt werden gezet. Nieuwe 
materialen werden daarom met de prachtigste beloften en getuigschriften de 
wereld ingezonden. Reclame was niet alleen voorbehouden aan mode- en 
warenhuizen. “De wetenschap brengt ons om zoo te zeggen dagelijks nieuwe 
middelen voor allerlei doeleinden in het bouwvak; het vertrouwen in de 
deugdzaamheid en goede werking wordt dan aangewakkerd door 
aankondigingen of brochures met een grooter of kleiner aantal attesten.” Dat 
schreef het Bouwkundig Weekblad in 1899 in een artikel over Antinonnin, een 
middel tegen rotting en zwamvorming in vochtige ruimten.9 De nadelen werden 
verzwegen of op zijn minst gebagatalliseerd. “Als men de prospectussen van al 
die uitvindingen moet gelooven dan is de techniek haar hoogste volmaking 
nabij”, aldus civiel en bouwkundig ingenieur J.J.L. Bourdrez in 1897.10 De 
Opmerker herinnerde in 1906 aan het “bezoek van een meneer, die 

7 'De techniek van het bouwen', Opm., 51 (1916) nr. 4, 13-14.
8 'De gebakken steen', Opm., 41 (1906) nr. 10, 77.
9 ‘Antinonnin’, BW, 19 (1899) nr. 25, 198. 
10 J.J.L. Bourdrez 1897, 177.
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geïnteresseerd was bij een kalkzandsteenfabriek”:

“Deze heer, hij was zelf geen technicus, maar hij was bepaald een gezellige 
prater, kwam ons nog eens al de voordeelen van de kalkzandsteen als 
bouwmateriaal in den breede uitleggen. Wij zullen niet trachten zijn 
demonstratie hier weer te geven. Laat ons volstaan met de verklaring, dat 
hetgeen hij zeide een résumé was van alles, wat in den laatsten tijd in het 
voordeel van dit materiaal in couranten en vakbladen werd geschreven. […] 
Hij wilde ons monsters zenden en niets zou hem aangenamer zijn, dan dat 
wij daarmede een proef wilden nemen, ofschoon dit trouwens niet eens 
noodig was, want de veelvuldige toepassingen zijn immers reeds daar, om de
deugdelijkheid te bewijzen.”11

De positiefste artikelen in de architectuurtijdschriften waren waarschijnlijk 
geschreven door vertegenwoordigers en anders grotendeels ontleend aan hun 
brochures, want ze klinken als reclametaal. Het is echter niet met zekerheid vast
te stellen, omdat veel van die artikelen niet werden ondertekend. Als voorin een 
tijdschrift een artikel over een product stond en achterin een advertentie voor 
datzelfde product was echter wel duidelijk wie de schrijver was.12 Installateur ir.
C.A. Huijgen uit Rotterdam ageerde in 1898 tegen een anoniem artikel in De 
Opmerker waarin stond: “De warmwaterverwarming is ongetwijfeld het beste 
systeem dat bestaat”, andere systemen met hete lucht of stoom ten spijt.13 
Enkele jaren eerder had Huijgen – zelf vertegenwoordiger van Eisenwerk 
Kaiserslautern – al geschreven: “Die dwaalbegrippen worden gevoed door 
fabriekanten, die speciaal één stelsel van verwarming uitvoeren en dat overal 
willen zien doorgevoerd.”14 Over het gehekelde artikel schreef hij:

“Niet onderteekend en, schijnbaar onschuldig, dicht achter het leading-
artikel geplaatst, als ware het afkomstig van de redactie zelf, heeft het den 
schijn als bedoelde het voorlichting voor den lezer. […] Aan het artikel mag 
niet meer waarde worden gehecht dan aan eene platte reclame van 
kooplieden of winkeliers in warmwaterketels […].”15

Gewapend beton ('beton- of cementijzer'), was veruit het baanbrekendste 

11 'Kalkzandsteen', Opm., 41 (1906) nr. 43, 338.
12 Bijv. R. 1897, 76 over Mastix-cementdakbedekking: “Aan deze gegevens kunnen wij, ook onder 

verwijzing naar de in dit blad voorkomende advertentie, nog toevoegen […].”
13 ‘Verwarming’, Opm., 33 (1898) nr. 3, 22.
14 C.A. Huijgen 1892, 250. Over Huijgen als vertegenwoordiger: Meindert Stokroos 2013, 437-439.
15 C.A. Huijgen 1898, 37.
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nieuwe bouwmateriaal rond 1900. Dit is het derde nieuwe bouwmateriaal 
waaraan sommige overzichtswerken aandacht besteden, maar ook dan vooral 
om de esthetische mogelijkheden ervan en met een bijbehorende canon van 
architecten en gebouwen.16 De negentiende eeuw wordt weleens de ijzeren eeuw
genoemd, maar ijzer heeft twee grote nadelen: het roest en bij brand wordt het 
zacht als boter. Architect A.R. Freem herinnerde in 1902 aan een brand in de 
Antwerpse dokken: “De met ijzer geconstrueerde gebouwen leverden bij brand 
grooter ruïnes, dan die waarin hout voor balken en kappen was toegepast. 
Zoodra de gloeihitte van de ijzeren balken ongelijk intreedt, draaien zelfs de 
zwaarste profielen als kurketrekkers in elkaar en wringen de muren uiteen.”17 
Door het ijzer met beton te omhullen worden beide problemen opgelost.18 
Sterker nog, beton ontroest het wapeningsijzer zowaar: bij een opgebroken 
buizenleiding in Amiens was zelfs “de blauwe gloed, die aan nieuw ijzer eigen 
is, er nog op te zien”.19 Over de onbrandbaarheid van beton kwamen meerdere 
sterke verhalen, de stadsbrand van Baltimore in 1904 is er een goed voorbeeld 
van:

“Deze brand kan gerust genoemd worden een vuurproef op groote schaal van
allerlei materiaal, en het resultaat was, dat geen enkele constructie, die niet 
geheel in gewapend beton was uitgevoerd, den naam van brandvrij 
verdiende. Letterlijk alles werd verwoest en constructies bij welker 
brandvrijheid velen als het ware zwoeren, vielen als puin in elkander. Fier, 
trots stonden daar te midden der algemeene ruïne de enkele gebouwen, die 
geheel uit gewapend beton waren opgetrokken, als om den roem van het 
nooit volprezen materiaal “gewapend beton” te verkondigen en tot 
beschaming van al diegenen, die voor brandvrij materiaal de voorkeur aan 
iets anders hadden gegeven. Uit het feit, dat steenen, graniet-blokken, ijzer-
constructies, enz. totaal gesmolten of verkalkt waren, werd opgemaakt dat 
een temperatuur van minstens 1100 graden C. moet hebben bestaan.”20

De eigenschappen van gewapend beton waren boven verwachting, omdat het de

16 Een aantal overzichtswerken die over gewapend beton schrijven: William J.R. Curtis 2007, 76-85; 
Kenneth Frampton 1980, 36-40; Sigfried Giedion 2008, 323-333; Henry Russell-Hitchcock 1978, 421; 
Nikolaus Pevsner 1976, passim; Nikolaus Pevsner 2005, 117-118; Marvin Trachtenberg 2002b, 444; 
Marvin Trachtenberg 2002c, 494-496; J.J. Vriend 1992, 141-142. 

17 A.R. Freem 1902, 81.
18 Vgl. ‘IJzerconstructies', Opm., 29 (1894) nr. 13, 98: “Vooral het bekleeden van ijzer met cementbeton, 

waarvan het systeem-Monier een voorbeeld is, wordt in Amerika veel toegepast, daar dit het ijzer niet 
slechts tegen vuur maar ook tegen roesten beschermt.” 

19 'Het systeem Monier', Opm., 23 (1888) nr. 12, 93.
20 W.B. van Liefland 1904, 514.
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treksterkte van ijzer aan de druksterkte van beton paart. Het resultaat bleek zó 
sterk dat zelfs “buiten verhouding sterke dynamietladingen” het niet konden 
slopen, terwijl het onderhoud “zoo goed als nihil” was, wat veel geld 
bespaarde.21 Betonconstructies waren echter ook veel moeilijker om door te 
rekenen; daarvoor waren rond 1900 gespecialiseerde constructeurs nodig.

Alleen al voor gewapend beton waren tientallen innovaties: de markt werd 
“overstelpt met systemen en patenten voor de vervaardiging van vloeren van 
gewapend beton”, zoals de 'paddenstoelvloeren' van de Amerikaanse ingenieur 
C.A.P. Turner in 1913, en voor heipalen was een “voortdurende regen van 
octrooi-aanvragen”.22 De bekendste fabrikant van gewapend beton was de 
Fransman Joseph Monier, van oorsprong tuinman. Zijn succesverhaal was dat 
zijn houten planten- en waterkuipen snel verrotten, terwijl die van 
kunstzandsteen te zwaar waren. Toen kwam hij op het idee om “een geraamte 
van ijzeren staven te maken en dit met cement te bekleeden”.23 Monier 
patenteerde zijn vinding in 1867 en daarna nog verscheidene malen. De circa 
200.000 frank die hij met de patenten verdiende, werd echter in nieuwe proeven
gestopt of weggegeven aan mensen uit zijn omgeving, zodat Monier op zijn 
oude dag door zijn schoonzoon moest worden onderhouden.24 De Franse 
betonaannemer François Hennebique had een betere neus voor zaken en 
verdiende rond 1900 miljoenen. Ir. J.J.L. Bourdrez in 1905:

“Het optreden van Hennebique is altijd van den reclame-makenden 
zakenman geweest, die zijn materiaal, als een soort geheim middel waarvan 
hij alleen den sleutel had, aan de markt bracht. Hij had daarbij een patent 
genomen voor een nietig onderdeel van de bewaping van het beton, een 
eenvoudig bandijzeren beugeltje, dat dan ook in anderen systemen [sic] door
een ander gebogen ijzertje vervangen werd, en daardoor het aanzijn [sic] aan
die nieuwe systemen gaf.”25

Moniers Belgische octrooihouders richtten in 1888 een fabriek op in Zeeland en
in 1890 werd de Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken (systeem 
Monier) opgericht. Tot de vroegste 'Monierwerken' in Nederland behoorden een
muur van “slechts 4 centimeters dikte” in de stoommeel- en broodfabriek Céres 

21 Dynamiet: ‘Het sloopen van werken uit gewapend beton’, Bww., 11 (1912) nr. 35, 276. Onderhoud: J.J.L. 
Bourdrez 1903, 799.

22 Vloeren: ‘Betonijzeren vloeren zonder balken volgens het Mushroom-systeem’, Opm., 49 (1914) nr. 9, 
67. Heipalen: V. Disselkoen 1917, 886. 

23 ‘Het stelsel Monier’, Opm., 28 (1893) nr. 6, 46. 
24 S.G. Everts 1910, 303. 
25 'J.J.L. Bourdrez c.b.i. over: gewapend beton en architektuur', Bww., 4 (1905) nr. 43, 345.
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(1891) en de tunnels, wanden en plafonds van het Wilhelminagasthuis (1893), 
beide in Amsterdam.26 Enkele jaren later leek bijna alles van beton te zijn. 
Architect Jan Gratama in 1912: “Als men van de nieuwe, grootere gebouwen in 
Nederland het inwendige onderzoekt, staat men verwonderd over de 
veelvuldigheid der toepassing van dit materiaal. En kan men constateeren, dat in
bijna alle gebouwen gewapend beton-constructies op grooter of kleiner schaal 
voorkomen, reeds zijn er meerdere gebouwen, die zoo goed als geheel van dit 
materiaal zijn samengesteld.”27 

Volgens Gratama was het probleem dat gewapend beton altijd werd bekleed 
met andere materialen, terwijl het juist onverhuld moest worden getoond, zoals 
bij de graansilo Maashaven in Rotterdam (1910) of de watertoren van 
IJsselstein (1911), die in een pasverschenen album van betonaannemer F.J. 
Stulemeyer & Co. uit Breda stonden.28 Het 'eerlijk' tonen van de constructie – 
'waarheid' – was een bekend principe uit de negentiende eeuw, dat later door het
functionalisme zou worden geannexeerd.29 Prof. J.A. van der Kloes, hoogleraar 
kennis van bouwstoffen in Delft, schreef in 1908 over de esthetische 
mogelijkheden van gewapend beton:

“Ja de meening is geuit, dat deze samenvoeging van Portland-cement en 
ijzer den grondslag zou kunnen vormen van een eigen bouwstijl der 20e 
eeuw! Wat zal dat een saaie, dorre stijl worden, zegt men bij de gedachte 
daaraan onwillekeurig tot zich zelf, ook al heeft men niet het minste plan 
zich daarin verder te verdiepen.”30

Over het esthetische potentieel van platte daken – die veel waterdichter waren 
geworden dankzij nieuwe materialen zoals asfaltmastiek – bestonden 
soortgelijke betogen, met een soortgelijke, droge reactie van Van der Kloes.31 

Brandveiligheid was een van de belangrijkste en bestverkopende 
eigenschappen die een materiaal kon hebben, vanwege de steeds grotere 
mensenmassa's die in nieuwe gebouwtypen als hotels, theaters en warenhuizen 
werden opeengepakt. Het wondermateriaal tegen brand bij uitstek was, afgezien

26 ‘Het stelsel Monier’, Opm., 28 (1893) nr. 6, 46. 
27 J.G. 1912, 465. 
28 J.G. 1912, 465-468. Volgens Wilfred R.F. van Leeuwen 2002, 99 werd de doorbraak van de moderne 

architectuur niet door het ijzer bewerkstelligd, “maar eerst en vooral door het gewapend beton”.
29 Over 'waarheid' in de negentiende eeuw: Auke van der Woud 1997.
30 J.A. van der Kloes 1908a, 148. Volgens Ronald Stenvert 1996, 113 “kan gesteld worden dat voor het 

begin van de moderne architectuur in Nederland het platte dak één van de belangrijkste, zo niet het 
belangrijkste, structurerende element is geweest, pas later gevolgd door de toepassing van gewapend 
beton”.

31 Respectievelijk: Jan Gratama 1917, 197-197; J.A. van der Kloes 1923, [Den lezer Heil!].
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van gewapend beton, asbest. Asbest was strikt gezien geen nieuw 
bouwmateriaal – de oude Grieken kenden het al – maar het aantal nieuwe 
toepassingen was schier eindeloos, aldus De Opmerker in 1901 naar aanleiding 
van een prospectus: 

“Wij noemen b.v. asbestverf, asbestkoord, asbestbrandbluschlakens, asbest-
reddingtouw, asbestkleederen voor brandweermannen, asbest-
tooneelgordijnen, asbestdoek voor coulissen, asbestpakking enz., en wat 
betreft het asbest als bouwmateriaal in het bijzonder de asbestlei en de 
asbestplaten, waarvan tegenwoordig dakbedekkingen en geheele huizen 
worden gemaakt.”32 

De Duitse veldmaarschalk Alfred Graf von Waldersee woonde tijdens een 
uitzending in zo'n asbesthuis in Peking. Het huis werd in 1901 totaal vernield – 
door brand. Er waren echter verzachtende omstandigheden: het huis was van 
drie zijden en aan de bovenkant ingesloten door brandende huizen en kon 
daarom niet aan het vuur ontsnappen. Bovendien waren de asbestplaten als 
bekleding op een skelet van hout verwerkt, “omdat het doel minder was een 
brandvrij dan wel een transportabel stofvrij en isoleerend woonhuis te hebben”. 
De graaf bedankte weliswaar voor het aanbod van fabrikanten om een nieuw 
huis te verschepen, omdat zijn verblijf niet lang meer zou duren, maar was 
achteraf nog altijd zeer te spreken over het asbesthuis. Het was “in den kouden 
wintertijd gemakkelijk te verwarmen en beschutte tegen stof en wind, waarvan 
alle Chineezenhuizen worden doordrongen” en zeer bruikbaar “om snel 
gezonde woonsteden voor alle klimaten geschikt, te bouwen”.33 Het is opvallend
dat toekomstige architectuurhistorici zo'n bijzonder en wijdverspreid materiaal 
straks nergens meer kunnen bestuderen.

Veel nieuwe bouwmaterialen hadden mooie namen als Excelsior, Luxfer en 
Xylolith. De Bouwwereld vertaalde in 1915 een Duits artikel over deze 
“fantasienamen”. Dat was een soort etymologie der bouwmaterialen. Veel 
namen bleken ontleend aan het Latijn en Grieks. Linoleum was een 
samentrekking van de Griekse woorden lineum (linnen of vlas) en oleum (olie). 
Het Griekse pyr (vuur) verscheen onder andere in Pyrofix, het Latijnse durus 
(hard) in Dura, Durabel, Durabelin, Durabisol, Durament, Duramyl, Duraqualit,

32 ‘Nieuwe bouwmaterialen: asbest’, Opm., 36 (1901) nr. 35, 274. Inmiddels is de asbestliefde omgeslagen 
in -angst. Het inademen van – met name blauwe – asbestvezels kan namelijk ernstige ziekten 
veroorzaken. In 2024 moet daarom alle asbest in Nederland zijn uitgeroeid. Over asbest is na Piet Bot 
2009 nog verschenen: Rachel Maines 2013.

33 ‘Nieuwe bouwmaterialen: asbest’, Opm., 36 (1901) nr. 35, 275-276. 
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Duresko, Durolit, Duroplaten, Durotect, Durosanol, Durazzo, Duroxyl. Alleen 
al deze opsomming laat zien dat het aantal van duizend-en-een innovaties geen 
overdrijving is. Een afbijtmiddel heette Destructor (verwoester), een glasprisma 
Luxfer (lichtdrager) en asbestcement Eternit, afkomstig van aeternum (eeuwig, 
bestendig). Andere bouwmaterialen werden vernoemd naar een plaatsnaam 
(Dresdament) of naar de uitvinder (Gunthers Granitputz). De schrijver van het 
artikel in De Bouwwereld had vooral problemen met misleidende namen. Zo 
kon Excelsior, Latijn voor steeds hoger, van alles aanduiden, zat in Rhusol geen 
druppel rhusboomolie en betekende biber, als in Biberol, helemaal niets. Er zat 
echter berekening achter al die namen. Soms voelden fabrikanten zich 
gedwongen “van ouds bekende producten als nieuw voor te stellen”, omdat een 
concurrent het patent op de oude naam bezat. Verder moesten concurrenten in 
het ongewisse blijven over de exacte samenstelling van het product, terwijl 
klanten daardoor juist moesten worden verleid:

“Voor die scherpe concurrentiestrijd is het niet zelden een practische eisch 
om den afnemer betreffende samenstelling in het duister te laten, den 
concurrent zoo min mogelijk aanwijzing te geven tot nabootsing, en verder 
het product reeds in den naam een aanbeveling mede te geven op zijn 
levensweg, en, ten slotte, wat misschien wel een der gegrondste redenen is, 
een kort, scherp onderscheiden woord te hebben, dat in brief, telegrafisch of 
persoonlijk verkeer zijn onmiskenbare voordeelen heeft.”34

Een veelgebruikt nieuw materiaal heette Xylolith, een alternatief voor houten en
stenen vloeren. De naam was een samentrekking van de Griekse woorden xylon 
(hout) en lithos (steen) en werd daarom ook wel houtgraniet of steenhout 
genoemd. Het werd gefabriceerd door de firma O. Sening & Co. te Potschappel,
bij Dresden. De Nederlandse vertegenwoordiger was Theod. Ferd. Bierhorst te 
Haarlem. “Zonder de nadeelen van beide te hebben, vereenigt houtgraniet in 
zich de voordeelen van hout en steen”, schreef Bierhorst in 1893. Het was 
volgens zijn aanbeveling een chemische verbinding tussen zaagsel en mineralen
die met 2,5 miljoen kilogram per vierkante meter werd samengedrukt “tot eene 
zeer harde haast onverslijtbare massa”, die “noch in het vuur, noch in het water, 
zelfs niet door lang koken oplosbaar is”. “De enorme dichtheid verhindert ook 
het indringen van sporen van huiszwam, ongedierte, miasmen, infusoriën of 
dergelijken, het kan dus niet verrotten zooals hout en toch bezit het bij zijn 

34 ‘Fantasienamen voor bouwmaterialen’, Bww., 14 (1915) nr. 36, 283-285. 
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gehalte aan houtstoffen het warmte gevoel van hout.”35 Het Bouwkundig 
Weekblad somde in 1899 alle voordelen van Xylolith ten opzichte van houten en
stenen vloeren op:

“[…] het is een moderne houtparketvloer, wat minder deftig, doch 
daarentegen veel duurzamer en sterker; ook zonder naden of voegen, vast 
van kleur, gemakkelijk te reinigen, en zeer gemakkelijk te desinfecteeren. 
Dit zijn voordeelen boven hout, dat geruimen tijd nat blijft na het dweilen. 
Niet koud aan de voeten; zonder werking; scheurt niet en splijt niet: dit zijn 
voordeelen boven steenen vloeren, hetzij cement,- tegel- of terrazzo-vloeren.
De ondoordringbaarheid voor water, is een voordeel voor badkamers, het 
vermogen om het geluid te dempen, hoog noodig in onze moderne gehoorige
woonhuizen. Bovendien: bekleedingen van houten vloeren en trappen met 
Xylolith zijn onbrandbaar. Kortom: als het Xylolith nog niet bestond, zou 
men het moeten uitvinden.”36

In 1893 was dit nieuwe materiaal in Berlijn letterlijk aan een vuurproef 
onderworpen voor een prijsvraag uitgeschreven door Duitse 
brandverzekeringsmaatschappijen. Er werd brandende petroleum over de vloer 
uitgestort, waarbij temperaturen van meer dan duizend graden Celsius werden 
bereikt. “De platen waren, met uitzondering van eenige verkoolde plaatsen, na 
den brand onbeschadigd en zelfs tegen bijlslagen bestand.”37 Afgaande op de 
architectuurtijdschriften van de periode 1893-1899, lijkt het wel alsof half 
Europa met Xylolith geplaveid was. In Duitsland waren “spoorweggebouwen, 
perrons, postkantoren, kazernen, scholen, ziekenhuizen, badinrichtingen, 
markthallen enz. enz.” met Xylolith bevloerd. Hetzelfde gold voor Wenen. In 
Nederland had het drukbezochte Poolsch Koffiehuis in Rotterdam sinds vijf jaar
een Xylolithvloer “zonder noemenswaardige slijtage te toonen”, schreef 
Bierhorst in 1893.38 (Het materiaal is door de uitvinding van andere vloeren en 
vloerbedekkingen in de tweede helft van de twintigste eeuw weer uit de mode 
geraakt).39

35 Theod. Ferd. Bierhorst 1893, 3. Etymologie van Xylolith: ‘Fantasienamen voor bouwmaterialen’, Bww., 
14 (1915) nr. 36, 284. 

36 ‘Xylolith, voornamelijk in het buitenland’, BW, 19 (1899) nr. 5, 36.
37 ‘Houtgraniet’, Opm., 28 (1893) nr. 23, 185. Geheel over de Berlijnse brandproeven: ‘Onbrandbare 

bouwconstructiën’, BW, 13 (1893) nr. 32, 196-197; nr. 33, 199-204; nr. 35, 212-214; ‘Brandproeven met 
vuurvaste bouwmaterialen’, Opm., 28 (1893) nr. 32, 257-259; nr. 33, 264-266.

38 Theod. Ferd. Bierhorst 1893, 3. Wenen: ‘Xylolith, voornamelijk in het buitenland’, BW, 19 (1899) nr. 5, 
35. 

39 Vgl. Ronald Stenvert 2008, 290-317 over verdwenen vloeren en vloerbedekkingen uit de periode 1850-
1965.
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Er waren veel meer bouwmaterialen met exotische namen en heel nieuwe 
mogelijkheden. Voor “uitslaande vochtige salpeterachtige muren” was er 
Ingolin, uitgevonden door dr. Ed. Thorn uit Hamburg.40 In het Paleis van Justitie
in 's-Hertogenbosch was “eene zóó vochtige muurvlakte, dat de bepleistering, 
die herhaaldelijk vernieuwd was geworden, telkens na enkele maanden weder 
afviel”. In 1894 werd de muur met Ingolin bestreken en opnieuw gepleisterd. 
Binnen enkele dagen was de muur goed droog en een jaar later was dat nog 
steeds zo.41 Het eerdergenoemde Antinonnin voorkwam “het ontstaan van 
huiszwammen, vernietigt reeds ontstane paddestoelen en andere 
schimmelplanten, en verhindert de verdere voortwoekering daarvan”. 
Antinonnin werd in Nederland onder andere toegepast in de gistlokalen en 
opslagkelders van bierbrouwerijen. Het werd gefabriceerd door de beroemde 
Farbenfabriken vorm. Fried. Bayer & Co., Elberfeld.42 

Papierstuc was een alternatief voor gips en afkomstig van de firma 
Bennewitz & Co. in Amsterdam. “Afbrokkelen of scheuren, zoo dikwerf bij 
gipsplafonds voorkomende, heeft niet plaats bij papierstuc; ook worden daarbij 
vermeden de zoo veelvuldig voorkomende barsten op de afscheidingen tusschen
het vlakke gipswerk en de daarin bevestigde gegoten ornamenten.” Het 
materiaal was zó taai dat het, “zelfs zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen bij
de verpakking”, met succes naar afnemers in Spanje en de Transvaal werd 
verzonden. In Nederland werd papierstuc gebruikt in het Victoria Hotel in 
Amsterdam (1890), de sociëteit Sic Semper in Utrecht (1890) en het 
Concertgebouw in Hilversum (1891).43

De oeroude baksteen werd eind negentiende eeuw heruitgevonden: de 
fabricage ervan werd sterk gemoderniseerd en er kwamen nieuwe soorten en 
vormen, zoals 'radiaalstenen' voor fabrieksschoorstenen en 'profielstenen' voor 
neogotische en neorenaissancistische architectuur.44 Baksteenfabrikant Jos. van 
de Loo uit Dieren bracht in 1884 'nageperste' stenen op de markt, die een hogere
kwaliteit hadden dan gewone bakstenen. Hij patenteerde daarvoor in Duitsland 
een machine. Het fabricageproces was deels geheim, “daar in ons land de 
industrieele eigendom niet door octrooien is beschermd”.45 Die stenen werden 
zo'n succes dat de interesse van de concurrentie werd gewekt. Van de Loo in 

40 Citaat: D. Freni 1894, 157. Thorn: 'Varia: Ingolin', Opm., 29 (1894) nr. 28, 223. 
41 R. 1895, 278-279.
42 ‘Antinonnin’, BW, 19 (1899) nr. 25, 198-199. Bayer was na de Tweede Wereldoorlog berucht als IG 

Farben wegens oorlogsmisdaden.
43 L. 1892, 160. 
44 Het standaardwerk over baksteenfabricage blijft G.B. Janssen 1987. Over baksteen is na Piet Bot 2009 

nog verschenen: Ronald Stenvert 2012.
45 A.W. Weissman 1905, 109, 113. Het patentnummer van de machine was 40012. Over octrooien: G.B. 

Janssen 1987, 103-104. 
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1901: “Fabrikanten uit Duitschland hebben op diefachtige wijze hier de 
gegevens verzameld om ginds nageperste steenen te maken. En jongelui uit 
België hebben hier dagen lang rondgezworven, om onze geheimen af te kijken 
en we moesten hen met een pak slaag dreigen om ze van de fabriek te houden.” 
Van de Loo verbeterde ook de Duitse verblend- of blindeerstenen, bekend om 
hun zeer gladde oppervlak. Daarover zei Van de Loo, als een zegevierende 
generaal: “Wij hebben onze Duitsche concurrenten in België geslagen, en onze 
steenen zijn doorgedrongen tot in het hart van Duitschland.” Twee gebouwen 
gemetseld met Van de Loostenen waren het Zanderinstituut (1898) “voor 
massage en heil-gymnastiek” en het woon- en winkelcomplex Eigen Hulp 
(1902), beide in Amsterdam.46 

Overigens deden het ontluikende expressionisme in de architectuur en de 
latere komst van de Amsterdamse School Van de Loo's zoektocht naar de 
perfecte steen teniet, omdat zij juist de toepassing van misbaksels prefereerden. 
Architect A.W. Weissman in De gebakken steen (1905): “Ziekelijk is het, 
wanneer bouwmeesters naar steenovens gaan, daar de slechtst gevormde en 
minst gelijkkleurige tassen uitzoeken, en die dan, voor de hand weg, aan hun 
gevels laten verwerken.”47

Een van de grootste concurrenten van baksteen werd de kalkzandsteen: “een 
innige vermenging van zand en kalk, geperst in den vorm van een metselsteen 
en in stoomdruk verhard”.48 Kalkzandsteen was goedkoper, werd veel sneller 
gefabriceerd en, omdat het niet werd gebakken, was er geen kwaliteitsverschil 
zoals bij bakstenen die in de oven te ver van of te dichtbij het vuur hadden 
gelegen. Het was verder hittebestendig, het had een hoge drukvastheid en werd 
met de tijd alleen maar harder.49 Er waren wel degelijk nadelen, maar die 
werden in de reclame zorgvuldig verzwegen schreef De Opmerker in 1907.50 
Baksteenfabrikanten waren ten eerste verbolgen over de slechte kwaliteit die ze 
aan sommige kalkzandstenen toeschreven. In opdracht van Jos. van de Loo 
werd een rapport geschreven door prof. Van der Kloes en Weissman, die net De 
gebakken steen, culminerend in een lofzang op Van de Loo, had gepubliceerd.51 
Van der Kloes was voorzichtig positief, Weissman, niet verrassend, negatiever.52

46 Joh. D. van Looijen 1901, 374. Citaat Zanderinstituut: 'Het nieuwe Zander-instituut', AH, 6-1-1898.
47 A.W. Weissman 1905, 134. 
48 A.H. baron van Hardenbroek van Ammerstol 1908, 375. 
49 Explanator 1906, 37, 40. Prijs: ‘Kalkzandsteenen’, Opm., 42 (1907) nr. 35, 275.
50 ‘Kalkzandsteenen’, Opm., 42 (1907) nr. 35, 275.
51 ‘De waarde van kalkzandsteen’, Bww., 6 (1907) nr. 43, 337. Het bewuste rapport: J.A. van der Kloes 

1907.
52 ‘De waarde van kalkzandsteen als bouwmateriaal in vergelijking met gebakken steen’, Arch., 15 (1907) 

nr. 45, 374. Een jaar later herriep Van der Kloes zijn bevindingen, omdat hij nog positiever was geworden
over kalkzandsteen: J.A. van der Kloes 1908b, 198.
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Na terugkomst werd Weissman tot tweemaal toe – eerst op kantoor, toen thuis – 
bezocht door kalkzandsteenfabrikant A.H. baron van Hardenbroek van 
Ammerstol. De baron had een lovend artikel over kalkzandsteen geschreven 
met Weissmans naam er alvast onder: of de architect het stuk even wilde 
ondertekenen?53 

Het tweede nadeel was de vieze kleur die kalkzandstenen gevels kregen van 
regen. De Opmerker in 1907: “De vaalwitte kleur, na regen overgaande in een 
nog onooglijker grijs, of door verfstoffen armelijk getint, staat verre achter bij 
het schitterend en toch harmonisch palet, dat de baksteenindustrie ter 
beschikking van den hedendaagschen architect stelt.”54 Maar volgens Van 
Hardenbroek trok die kleur vanzelf weg door de zon en op den duur zelfs 
helemaal.55 In Amsterdam mocht kalkzandsteen, waarschijnlijk wegens de 
kwaliteitsverschillen en de invloed van regen, echter alleen worden gebruikt 
voor binnenmuren.56 En daar wordt het materiaal nog altijd vooral voor 
gebruikt. 

De verlichtingsindustrie werd beheerst door de strijd tussen gas- en elektrisch 
licht. Toen het gebruik van het elektrisch boog- en gloeilicht vanaf circa 1880 
toenam, leek de ondergang van het gaslicht op handen.57 Later zouden daar 
onder andere nog de Nernst-, osmium-, tantaal-, iridium-, zirkoon-, wolfraam- 
en kwiklamp bijkomen.58 Elektrisch licht produceerde in tegenstelling tot 
gaslicht weinig warmte en geen verontreiniging (roet). Bovendien kon het 
simpelweg met een knopje worden aan- of uitgedaan: “Hoevelen onzer werden 
aangenaam verrast als zij in de werkplaats of elders voor de eerste maal, zoo 
eenvoudig mogelijk door het draaien van een knop, de duisternis in eene voor 
het oog weldoende helderheid konden herscheppen.”59 Verder was er veel 
minder brandgevaar – zelfs als men het licht vergat uit te doen. Sommige 
verzekeraars rekenden daarom een lagere premie als elektrisch licht werd 
gebruikt.60 De concurrentie van het elektrisch licht stimuleerde echter tot een 
inhaalslag door de gaslichtindustrie, met ook daar een stortvloed van innovaties.
A.J. van Eyndhoven, eerste chemicus van de particuliere gasfabrieken in 
Amsterdam, in 1890:

53 A.W. Weissman 1907b, 389.
54 ‘Kalkzandsteenen’, Opm., 42 (1907) nr. 35, 275.
55 A.H. Baron van Hardenbroek van Ammerstol 1908, 390.
56 ‘Aan allen die in metselsteen belang stellen’, Bww., 7 (1908) nr. 42, 333.
57 H.C.J. Gritters 1901, 853.
58 E.J.F. Thierens 1907, 24-28.
59 Citaat: J.L. Terneden 1893, 141.
60 F.C.D. 1894, 19-20. 
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“Er is zeker geen tak van nijverheid aan te wijzen, waar in de laatste jaren 
zoo talrijke verbeteringen zijn aangebracht, als in de gasnijverheid. Vooral 
op het gebied der verlichting zijn de uitvindingen en verbeteringen legio en 
wij worden als het ware overstroomd met allerlei gasbranders, voornamelijk 
intensief-lampen, waarvan de een nog meer belooft dan de andere. 
Verwonderen kan ons dit evenwel niet, want het is eenvoudig het gevolg van
den strijd tusschen het gas en het electrisch licht, een strijd die mettertijd 
allicht nog heviger kan worden.”61

De bekendste innovatie was het gasgloeilicht, in 1886 – bij toeval – ontdekt 
door dr. Carl Auer von Welsbach uit Wenen. Het was in feite een Bunsenbrander
met daar overheen een zogenoemd gloeikousje. Auers uitvinding produceerde 
meer licht en verbruikte minder gas dan een gewone gaslamp. Bovendien 
produceerde het gloeikousje veel minder warmte en geen roetwalm. De 
gloeikous had “het geringe nadeel” dat hij net als een gloeilamp om de zoveel 
tijd moest worden vervangen. Er was echter nog een nadeel: het licht had een 
mat-groenachtige kleur “waardoor 's menschen gelaat een lijkkleurige tint 
krijgt”.62 

Stofzuigers waren een antwoord op de groter wordende vraag naar hygiëne. Het
'Vacuum-Cleanersysteem' was afkomstig uit Engeland, maar een Duits patent 
werd met succes bestreden, “zoodat thans iedereen in Duitschland 
vacuuminrichtingen bouwen mag”. Zo ook de firma A. Borsig in Berlijn-Tegel, 
die ook koelinstallaties bouwde. Volgens een artikel uit 1915, waarschijnlijk 
geschreven door een vertegenwoordiger van Borsig, was stof levensgevaarlijk: 
“Rijk aan bacteriën, bevordert de stof de ontwikkeling van diphtheritus, 
influenza, en vooral van tuberculose, deze meest gevreesde van alle 
volksziekten. Waar wij gaan en staan, ademen wij stof in.” In feite redden 
stofzuigers dus levens. De auteur benadrukte het gemak van het systeem. 
Voorheen werd schoongemaakt door “kloppen, vegen en schuieren”. Het stof 
waaide op, maar dwarrelde uiteindelijk weer neer. “Een rationeele reiniging van
de voorwerpen wordt hiermede niet bereikt.” Mechanische reiniging 
verwijderde stof in plaats van het te verplaatsen. “Hierdoor spaarde men tijd, 
ergernis en arbeid, terwijl men rekening hield met de eischen der hygiëne.”63 
Stofzuigen ging toen anders dan nu: overal in een gebouw bevonden zich 

61 A.J. van Eyndhoven 1890, 19. 
62 J.L. Terneden 1893, 141-142. Auer von Welsbach vond ook de eerdergenoemde osmiumlamp uit.
63 ‘Borsig’s stofreinigingsinrichtingen, hun hygiënische beteekenis en hun toepassing’, Bww., 14 (1915) nr. 

33, 260-261. 

59



“aftapplaatsen” die via een buizennetwerk waren verbonden met de machines in
de kelder; op het aftappunt kon een gummislang met mondstuk worden 
bevestigd. “Het systeem wordt in Duitschland, Zwitserland en Italië reeds 
veelvuldig toegepast in hotels, sanatoria, theaters, bankgebouwen, villa's, etc. en
is vooral ook zeer geschikt gebleken voor de reiniging van spoorwegcoupé's.” 
Er waren grote hotels met vijfhonderd meter en spoorwegemplacementen met 
maar liefst 2,2 kilometer pijplengte.64 In Amsterdam beschikten de Groote Club 
(1914), de Rijksverzekeringsbank (1909), drukkerij Senefelder (1910) en de 
modepaleizen Hirsch (1912) en Maison de Bonneterie (1909) over stofreiniging
van Borsig, alsmede de Bonneterie in Den Haag (1913). Verder maakten de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en “meerdere villa's te Hilversum,
Zeist en Enschedé” gebruik van het systeem.65

Draaideuren waren de oplossing voor tochtige in- en uitgangen in drukbezochte 
gebouwen. “Zij hadden het groote voordeel de beste tochtkeering te vormen, 
maar daar stond tegenover het groote nadeel dat bij gevaar of in geval van nood,
eene menschenmenigte er vrijwel achter opgesloten was”, aldus De 
Bouwwereld in 1909 naar aanleiding van de “automatische veiligheids-
revolvingdeuren” van de Amsterdamse aannemer C.J. Cruyff. De vier armen 
(><) konden in noodgevallen plat op elkaar konden worden geschoven ( II ) en 
vervolgens naar de beide zijkanten (I  I). “Een enkele greep volstaat.” Cruyffs 
deuren waren gepatenteerd in zeven landen en geschikt voor “groote kantoren, 
openbare gebouwen, hôtels, koffiehuizen en dergelijke met druk in- en 
uitloopend verkeer”. Het Carlton Hotel in Londen, Café de la Madeleine in 
Parijs en de Koopmansbeurs (de 'Beurs van Berlage') en de Effectenbeurs in 
Amsterdam werden ontsloten door Cruyffs draaideuren.66 Vijf jaar later meldde 
het Bouwkundig Weekblad dat het Carlton Hotel nu een gepatenteerde twee-
armige draaideur met luchtdrukinrichting (ook gepatenteerd) had van de Société
des Portes Revolver in Melun bij Parijs. Het was de enige deur “die bij paniek 
beslist gevaarloos is”.67

Hotels hadden misschien wel de nieuwste techniek, niet alleen vanwege de 
grote drukte, maar zoals gezegd ook als reclame. Hotel Palais Royal in 

64 ‘Stofreiniging, systeem A. Borsig’, Bww., 8 (1909) nr. 18, 137-138.
65 ‘Borsig’s stofreinigingsinrichtingen, hun hygiënische beteekenis en hun toepassing’, Bww., 14 (1915) nr. 

35, 276.
66 ‘Automatische veiligheids-revolving deuren’, Bww., 8 (1909) nr. 29, 230-231. De figuurtjes zijn ontleend 

aan: 'Indrukken uit Londen', Opm., 44 (1909) nr. 31, 241-242. Effectenbeurs: 'Veiligheids-tochtdeur', AH, 
21-10-1907. 

67 'Een draaideur die bij paniek gevaarloos is', BW, 34 (1914) nr. 28, 345-346.
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Amsterdam had een telefoon-, wek-, alarm- en centraaltoestel, type Ideal van de
firma Vester & Schoch in Leipzig. Gasten konden vanuit hun kamer bellen met 
elkaar, met de portier of met “geabonneerden op het telefoonnet der stad”, 
“desnoods vanuit hun bed!” Daarnaast fungeerde Ideal als wekservice. Het 
toestel gaf dan “een kloppend geluid” dat luid genoeg was om de betreffende 
gast te wekken, maar niet zo luid dat het tot andere kamers doordrong. De 
gewekte gaf daarop “een contra-signaal” – dat geregistreerd werd, zodat 
niemand kon beweren “dat men niet gewekt is”. Ten slotte deed Ideal dienst als 
brandalarm: de portier schakelde dan het kloppende geluid in voor alle kamers 
tegelijk. Gasten in een Duits hotel waren dankzij Ideal midden in de nacht aan 
brand ontsnapt.68 

Architecten moesten uit dit woud van innovaties – dat wekelijks uitdijde – het 
kaf van het koren scheiden. Welke materialen maakten de grootse beloften 
waar? Architect A.R. Freem schreef in 1897 dat “wij in Holland overstroomd 
worden met nieuwe uitvindingen op bouwkundig gebied, die meestentijds uit 
Duitschland tot ons komen en vergezeld gaan van opgeschroefde brochures met 
eenige bladzijden van aanbeveling, naar mijne meening dikwijls door minder 
nauwgezette bouwmeesters opgesteld”. Freem schreef dit naar aanleiding van 
een proef met een vloer van Papyrolith in een Duits krankzinnigengesticht 
waarover hij had gelezen. “Reeds na viertien [sic] dagen trok de bovenste laag 
op verschillende plaatsen, vertoonde scheuren en bladderde af.”69 

68 'Moderne hotelgemakken (in het Palais Royal te Amsterdam)', EH, 32 (1906) nr. 8, 122-123. 
69 A.R. Freem 1897, 100.
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4. INLEIDING: programma's van eisen

Architectuur is zoals gezegd een oplossing voor een maatschappelijk probleem. 
Dat betekent dat architectuurhistorische overzichtswerken niet met de gevel, 
maar bij de opgave moeten beginnen. De formele omschrijving van de opgave 
is het programma van eisen: rond 1900 was dat een opsomming van de 
gewenste ruimten in het toekomstige gebouw, al dan niet aangevuld met enkele 
algemene eisen. Architect ir. Jos.Th.J. [Joseph] Cuypers in 1914: “Hoe dit 
programma is samengesteld? Allereerst eene lijst van de benoodigde lokaliteiten
met aanduiding van de gevraagde oppervlakten, daarbij mondelinge 
toelichtingen, die nauwkeurig omschrijven hoe en wanneer elk der lokalen 
gebezigd zal worden.”1 Cuypers schreef dit naar aanleiding van de door hem 
ontworpen Effectenbeurs in Amsterdam (1913). 

Een programma werd geschreven door de opdrachtgever of als deze niet 
deskundig genoeg was door de architect, of door beiden. Dit document was de 
basis voor het ontwerp van de architect. De plattegrond werd in feite niets 
anders dan de ruimtelijke organisatie van de eisen. Het programma moet 
overigens niet worden verward met het bestek. Dat is een werkomschrijving 
voor een gebouw, met een opsomming van alle toe te passen materialen, de 
wijze van uitvoering en de juridische voorwaarden. Op basis van het bestek en 
de bijhorende bestektekeningen kan een aannemer een prijs indienen en het 
gebouw uitvoeren. Het bestek is ook het contractstuk tussen opdrachtgever en 
aannemer. De technische installaties werden rond 1900 vaak apart aanbesteed, 
op basis van een apart bestek. 

De geschiedenis van het programma van eisen is bij mijn weten nog nooit 
onderzocht.2 Het is onbekend wanneer het precies is ontstaan. Er is een 
programma voor het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam bekend (1838), maar 
het staat wel vast dat dit type document eind negentiende eeuw nog niet 
algemeen werd gebruikt: van Nederlandse justitiegebouwen uit de periode 
1870-1914, ook de gevangenissen, is bijvoorbeeld geen spoor van programma's 
van eisen te bekennen.3 Mijn voorzichtige aanname is dat deze documenten 

1 Joseph Cuypers 1914, 14. 
2 Claude Mignot 1994, 212-236 gebruikte in de originele, Franse uitgave van zijn boek (1983) de titel 'La 

logique du programme: prisons et hôpitaux', maar dit hoofdstuk is geen geschiedenis van het programma. 
Over de invloed van nieuwe programma's van eisen op architectuur in de negentiende eeuw: Auke van der
Woud 1997, passim. 

3 Coolsingelziekenhuis: Hetty E.M. Berens 2001, 171, 309 (nt. 9). Justitiegebouwen: Ros Floor 2012, 155, 
164, 249, 500 (nt. 43). Mijn vermoeden: mogelijk was er geen behoefte aan programma's van eisen voor 
gevangenissen, omdat voor dit gebouwtype sinds 1845 een Rijksbouwmeester was; hij had aan een ruwe 
opgave van het aantal cellen waarschijnlijk al genoeg. Bij gebrek aan de bijpassende programma's leidde 
Floor de benodigde ruimten volgens p. 164 af uit “de gerealiseerde gerechtsgebouwen en de wel 
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noodzakelijk werden toen de vraag naar nieuwe gebouwtypen toenam. Jos.Th.J.
Cuypers schreef in 1914 dat architecten geen “historische draad” konden volgen
bij “bouwwerken, wier bestemming in de tegenwoordige gedaante in 
voorgaande eeuwen zoodanig niet werd ontwikkeld”. Grote 
tentoonstellingshallen en stationsoverkappingen hadden een relatief simpel 
programma. “In het centrum onzer groote steden worden echter tal van andere 
bouwwerken vereischt, wier indeeling veel ingewikkelder moet zijn in verband 
met den dienst en bestemming. Zoo bevat het programma voor den bouw van de
Effectenbeurs velerlei elementen die een ingewikkeld organisme noodzakelijk 
maken.”4 

De volgende hoofdstukken gaan over de periode die voorafging, de tijd 
waarin oude gebouwen niet meer voldeden en daaruit de eisen voor het nieuwe 
werden geboren.5 Systematisch onderzoek van programma's is zonder twijfel 
van belang, maar het gaat mij om het verhaal áchter de eisen: hoe dwongen 
maatschappelijke veranderingen de architectuur mee te veranderen? Het 
programma van eisen, een opsomming van ruimten, is een minder geschikte 
bron om dat verhaal te vertellen dan gebruikers die steen en been klagen, omdat 
hun onderkomen zo slecht voldoet. 

beschikbare stukken”. 
4 Joseph Cuypers 1914, 11 (historische draad), 14 (in het centrum).
5 Vgl. M.A. Petersen 1978, 973, die schrijft “dat een eisenprogramma een product van zijn eigen tijd is en 

de neerslag vormt van de bij de opstelling heersende opvattingen, die gevoed worden door de negatieve 
ervaringen uit het verleden en prognoses van de toekomst”.
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5. UNIVERSITAIRE LABORATORIA: boren naar kennis

“De tijd is voorbij, dat men de spade slechts in den akker der wetenschap 
behoefde te steken om schatten te voorschijn te brengen”, aldus een Duitse 
wetenschapper in 1877. Deze woorden werden aangehaald door prof. dr. H.J. 
Hamburger bij de opening van zijn nieuwe fysiologisch laboratorium in 
Groningen in 1911. In de eerste helft van de negentiende eeuw werden grote 
ontdekkingen gedaan “in slechte gebouwen, met gebrekkige materieele 
hulpmiddelen”, aldus Hamburger. “De beroemde Zweedse chemicus Berzelius 
deed ontdekking op ontdekking in zijn keuken en zijn keukenmeid was zijn 
eenige assistente.”1 Om dieper te graven volstond een spade echter niet langer, 
maar waren speciale laboratoria nodig: gebouwen die meehielpen met kennis 
vergaren, of het op zijn minst gemakkelijker maakten. De bouwstijl deed 
daarvoor amper terzake; de plattegrond en bouwmaterialen des te meer. De 
grote veranderingen worden in de eerste plaats weerspiegeld in de programma's 
van eisen voor nieuwe laboratoria. Prof. dr. R.A. Reddingius, hoogleraar 
pathologische anatomie in 1914:

“Eerst kon men met eenvoudig sectielokaal volstaan, later moesten aparte 
lokalen voor mikroskopisch onderzoek der organen beschikbaar zijn; terwijl 
nu de beoefening der algemeene pathologie, die niet zonder dierexperiment, 
bacteriologisch en chemisch onderzoek mogelijk is, een inrichting met 
talrijke lokalen vereischt, zal ieder der genoemde onderdeelen tot zijn recht 
komen.”2

Deze toename in schaal, prijs en complexiteit gaat tot op de dag van vandaag 
door: voor de jacht op de deeltjes waaruit atomen bestaan werd bij Genève in 
2008 de grootste machine ter wereld in gebruik genomen, een deeltjesversneller
van zes miljard euro en met een omtrek van 27 kilometer: de Large Hadron 
Collider. 

Rond 1890 zetelden de meeste wetenschappelijke disciplines van de 
Rijksuniversiteit Groningen in oude, bestaande gebouwen. Sterrenkundige prof. 
dr. J.C. Kapteyn zwierf sinds zijn aanstelling in 1877 van het ene oude gebouw 

1 H.J. Hamburger 1911, 27. De Duitse wetenschapper was Hermann von Helmholtz. De eerste twee citaten 
zijn eerder gepubliceerd in: Klaas van Berkel 2017, 178. Over scheikundige laboratoria, met verdere 
literatuurverwijzingen: Peter J.T. Morris 2016. Over de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen uit 
1876-1914, waaronder de oude en nieuwe laboratoria en met verdere literatuurverwijzingen: Klaas van 
Berkel 2017, 117-180. Over het botanisch laboratorium in Groningen: Jaline de Groot 2018, 88-105. Een 
belangrijke studie over laboratoria in Nederland 1860-1940 blijft R.P.W. Visser 1986, 143-326.

2 Citaat: R.A. Reddingius 1914, 501-502. 
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naar het andere; hij zou nooit een nieuwe sterrenwacht krijgen. Hij deed zijn 
belangrijkste werk niet in een observatorium, maar in twee kamertjes in het 
fysiologisch laboratorium. De hoogleraar maakte echter van de nood een deugd 
en berekende de positie van meer dan 450.000 sterren aan het zuidelijk halfrond
op basis van foto's van buitenlandse observatoria – onderzoek overigens 
waarmee hij wereldberoemd werd.3 Ook toen Kapteyn in 1896 met zijn 
werkplek naar weer een bestaand gebouw verhuisde, omschreef hij zijn 'nieuwe'
onderkomen als “eene sterrenkundige werkplaats, waar men geene gelegenheid 
zal hebben, voorloopig althans, om naar de sterren te zien”.4 

De leerstoel mineralogie was vanaf haar instelling in 1877 gevestigd in een 
wachthuis uit de zeventiende eeuw (het Corps de Garde). Het werd omschreven 
als interessant uit monumentaal oogpunt, maar zeer onherbergzaam en 
gebrekkig. De bijnaam van het gebouw was 'het vlintehok'.5 De hoogleraar gaf 
zijn eerste colleges vanachter “een lessenaartje, dat op ruw geschaafde, door 
twee schragen ondersteunde, planken was geplaatst”.6 In 1904 werd het gebouw
overgenomen door sterrenkunde.7 Anatomie en pathologische anatomie zaten 
bij het oude Academische Ziekenhuis, “in de oude, gebrekkige inrichting aan de
Schuitemakersstraat, waar niettegenstaande de bijna jaarlijksche verbeteringen, 
licht en ruimte onvoldoende bleven ten gevolge van de insluiting door 
belendende perceelen”.8 Als prof. dr. J.W. van Wijhe voor zijn aanstelling als 
hoogleraar anatomie en embryologie van de gebrekkige toestand van zijn 
instituut had geweten, “hij zoude geen oogenblik geaarzeld hebben om af te 
zien van de hem aangeboden betrekking waarmede hij de eerste jaren in 
inkomsten achteruitging”. Zolang er geen nieuw laboratorium was, durfde hij 
niet eens buitenlandse vakgenoten uit te nodigen naar Groningen.9 Dit “doolhof 
van localiteiten” werd later overgenomen door zoölogie.10 Psychologie had niet 
eens een gebouw. Het vak werd onderwezen en onderzocht in de villa van de 
hoogleraar: prof. dr. G. Heymans. Uit ruimtegebrek werden studenten voor 
colleges verdeeld in twee groepen. Heymans' vrouw trad op als proefpersoon in 
maar liefst 11.008 experimenten.11

Maar ook de onderkomens die van begin af aan ontworpen waren als 

3 Klaas van Berkel 1985, 167; J.C. Kapteyn 1914, 550. Een uitgebreide beschrijving van Kapteyns 
omzwervingen: Pieter C. van der Kruit 2015, 99-102, 219-234, 418-422. 

4 J.C. Kapteyn 1896, 4. Het nieuwe onderkomen was Oude Boteringestraat 44. 
5 J. Huizinga 1914, 218-219 (mineralogie), 223 (vlintehok).
6 F.I.P. van Calker 1901, 4. Citaat eerder gepubliceerd in: Klaas van Berkel 2017, 144.
7 J. Huizinga 1914, 218-219, 220 (sterrenkunde).
8 J.W. van Wijhe 1914, 518.
9 NA 2.04.13, inv.nr. 520, brief J.W. van Wijhe aan curatoren Rijksuniversiteit, 24-12-1902.
10 J.F. van Bemmelen 1914, 516.
11 Douwe Draaisma 1992a, 15-17. 
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laboratoria konden de razendsnelle ontwikkelingen in de wetenschap niet 
bijbenen. Scheikunde en natuurkunde hadden enkele kamers aan de achterzijde 
van het Academiegebouw uit 1850, “maar sedert dien tijd is de wetenschap zoo 
verbazend veranderd en vooruitgegaan, dat, wat voor 40 jaar ruim voldoende 
was, nu ten eenenmale gebrekkig is geworden”.12 Fysiologie was in 1866 de 
eerste discipline in Groningen geweest met een nieuw gebouw; nauwelijks 35 
jaar later was “het laboratorium voor onderwijs en onderzoek ten eenenmale 
onvoldoende”.13 Dat belette de universiteit overigens niet om sterrenkunde er 
later – opnieuw en definitief – onder te brengen.14 Botanie was sinds 1874 
ondergebracht in een aanbouw van het farmaceutisch laboratorium. Ook hier 
was de architectuur door de wetenschap achterhaald, aldus prof. dr. J.W. Moll:

“Toen die benedenverdieping gebouwd was, waren curatoren het er over 
eens geweest, dat het gebouw voor de botanie wel wat al te royaal was 
opgevat, maar dat zij daar nu ook voor goed van af waren. Slechts enkele 
jaren later werd een bovenverdieping op het gebouwtje gezet en een 20 jaren
later was het tegenwoordige laboratorium verrezen.”15

Onderzoek
De natuurwetenschappen kenden vanaf de negentiende eeuw een enorme 
bloeiperiode. Vooral rond 1900 werd de ene ontdekking na de andere gedaan. 
Daarom wordt deze periode ook wel de tweede Gouden Eeuw genoemd. Het 
was de tijd van natuurkundige prof. dr. H. Kamerlingh Onnes in Leiden, 
scheikundige prof. dr. J.H. van 't Hoff in Amsterdam en Berlijn, botanicus prof. 
dr. Hugo de Vries in Amsterdam en sterrenkundige Kapteyn in Groningen. 
Tussen 1901 en 1913 wonnen maar liefst vijf Nederlandse hoogleraren een 
Nobelprijs, onder wie Kamerlingh Onnes en Van 't Hoff.16

Voor hun experimenten maakten wetenschappers gebruik van geavanceerde 
instrumenten – graven in de akker der wetenschap volstond immers niet 
langer.17 De oude, bestaande gebouwen waren daarvoor volstrekt ongeschikt: ze 
beïnvloedden de meetapparatuur of verhinderden sommige proeven zelfs in het 
geheel. In het natuurkundig laboratorium te Groningen vereisten bijna alle 
experimenten een vaste opstelling, oftewel een trillingsvrije basis voor de 

12 H. Haga 1892, 1.
13 H.J. Hamburger 1911, 7.
14 J.C. Kapteyn 1914, 550.
15 J.W. Moll 1914, 469.
16 Klaas van Berkel 1985, 132 (Gouden Eeuw), 134-135 (Nobelprijzen), 146-149 (Kamerlingh Onnes), 154-

159 (Van 't Hoff), 160-162 (De Vries), 166-169 (Kapteyn). 
17 Experiment en instrument: Rienk Vermij 2015, 160-166.
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instrumenten. Dat was echter in het oude Academiegebouw onmogelijk. Prof. 
dr. H. Haga, hoogleraar natuurkunde in 1892:

“In het nu verlaten physisch kabinet werd de galvanometer of electrometer 
op een tegen den muur bevestigd tafeltje geplaatst en de kijker met schaal op
een tafel, die niet direct op den vloer stond maar op de balken, welke het 
plafond der benedenverdieping dragen. Het bleek echter dat niet alleen het 
loopen in het vertrek zelf, maar ook in de benedenverdieping of een 
eenigszins harde wind de muren en daardoor de balken in voldoende 
beweging brachten om het beeld der cijfers op de schaal tot onduidelijke 
vlekken te maken, zoodat eene aflezing en daarmede eene meting 
onmogelijk was.”18

Op zoek naar een trillingsvrije opstelling belandde de toekomstige 
Nobellaureaat dr. H. Kamerlingh Onnes in een turfhok. Toen dat onvoldoende 
bleek, nam hij zijn toevlucht tot het hondenhok van de amanuensis. Kamerlingh
Onnes schreef hierover in 1888:

“Ik moest mij reeds gelukkig prijzen, dat ik in eene andere bergplaats van 
rommel en beenderen, ressorteerende onder een anderen amanuensis, in 
gezelschap van deszelfs jachthonden, een plaatsje mocht vinden. Daar werd 
mij, na veel twijfelingen over bevoegdheid, oogluikend toegestaan een paar 
steenen uit den vloer te lichten om er paaltjes in den grond te heien; ook 
mocht ik in dit vochtige hol op mijne kosten eene kachel plaatsen, en de 
kachelpijp door een venster naar buiten leiden.”19

Een andere, specifieke eis van natuurkunde was 'ijzervrijheid': de kleinste 
hoeveelheid ijzer in het gebouw kon een meting verstoren. In Groningen 
veroorzaakte het verplaatsen van potten in de keuken van de amanuensis 
“geweldige schommelingen van den magneet”. De student die dit ontdekte, 
constateerde ook dat zelfs het “door laken omwoelde ijzeren knoopje” van zijn 
mouw de metingen beïnvloedde. De Groningse hoogleraar natuurkunde had 
soortgelijke ervaring opgedaan aan de Polytechnische School in Delft. 
Magneten sloegen uit door fietsen op  straat, door stoomboten in de 
naastgelegen vaart en ook de 45 treinen die het station aan de overkant iedere 

18 H. Haga 1892, 4. 
19 H. Kamerlingh Onnes 1888, 81. Het hondenhok bevond zich in de kelder van het Academiegebouw 

(Klaas van Berkel 2017, 138).
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dag aandeden waren “eene onophoudelijke kwelling”. In het natuurkundig 
laboratorium van Harvard University in de Verenigde Staten bleken de 
verwarmingsbuizen de belangrijkste stoorzenders. Proeven op de begane grond 
werden bovendien beïnvloed door een ijzeren kachel en tafelblad op de derde 
verdieping. Zelfs het ijzergehalte in de baksteen bleek van invloed.20 

Ruimtegebrek was een andere beperking in bestaande laboratoria. Bij zowel 
fysiologie als sterrenkunde kon nooit gelijktijdig onderzoek worden gedaan en 
onderwijs worden gegeven, omdat beide activiteiten in hetzelfde lokaal 
plaatsvonden. Bij sterrenkunde moest het onderzoek daarom tijdens college-
uren worden onderbroken.21 Bij fysiologie was het ruimtegebrek zo groot, dat de
aanschaf van ieder nieuw toestel “nieuw hoofdbreken” kostte. De hoogleraar in 
een terugblik in 1911:

“Bij ieder plan was de voornaamste vraag, niet: welk onderzoek schijnt uit 
een wetenschappelijk oogpunt het meest belangrijk, doch, wat is het 
onderzoek, dat hier uitgevoerd kan worden? Een installatie van eenigen 
omvang was uitgesloten, want straks moesten de twee lokalen, die daarvoor 
in aanmerking kwamen, weer voor het onderwijs beschikbaar zijn en het 
herhaaldelijk afbreken en opbouwen der installatie zou te tijdroovend zijn en
te veel onzekerheid in de uitkomsten der proeven veroorzaken.”22 

Onderwijs
Naast de wetenschappelijke voltrok zich een onderwijskundige revolutie, 
waarop de bestaande gebouwen niet berekend waren: het aanschouwelijk 
onderwijs. Studenten moesten het lesmateriaal voortaan met eigen ogen kunnen 
zien. De hoogleraar pathologische anatomie van Groningen in 1914: “De tijd 
van het schoolsch gelooven aan het gesproken of geschreven woord is voorbij. 
Het onderwijs moet aanschouwelijk worden ingericht […].”23 Ook hier schortte 
het aan bij de bestaande gebouwen. Bij een college botanie werden bijvoorbeeld
planten, microscopische preparaten en wandplaten getoond en proefjes gedaan. 
Het probleem was dat niet alle studenten het materiaal goed konden zien. De 
collegekamer in het oude botanisch laboratorium was bestemd voor vijftig 
studenten, maar in 1892 moest het dubbele aantal er een plaatsje vinden. 
Sommige studenten zaten achter de demonstratietafel van de hoogleraar – en 
keken dus tegen zijn rug aan – anderen zaten op de grond of moesten blijven 

20 H. Haga 1892, 4-6.
21 J.C. Kapteyn 1914, 550.
22 H.J. Hamburger 1911, 9. 
23 R.A. Reddingius 1914, 502. Citaat eerder gepubliceerd in: Klaas van Berkel 2017, 181. 

71



staan. In deze wanorde moesten bijvoorbeeld foto's worden doorgegeven.24 
Microscopische preparaten gaven misschien wel de meeste problemen: 
studenten moesten een voor een naar voren komen om door de microscoop te 
turen.25 Proeven met levende planten werden zelfs geheel overgeslagen.26

In alle laboratoria moesten studenten voortaan ook zelf de handen uit de 
mouwen steken, in plaats van alleen maar te luisteren naar voordrachten; zij 
moesten leren om dieper te graven. Naast het hoorcollege, werd daarom ook het
practicum ingevoerd – de volgende stap in het aanschouwelijk onderwijs. Rond 
1840 bestond deze onderwijsvorm nog niet. De hoogleraar scheikunde in een 
terugblik: “wie scheikundige worden wilde, moest, – na wat kollege's aan de 
Universiteit te hebben gevolgd, – maar bij eenen of anderen apotheker in de leer
gaan, en zien, dat hij zich daar in het praktisch werken oefende”.27 De invoering 
van het practicum hing natuurlijk ook samen met het toenemende gebruik van 
geavanceerde apparatuur; studenten moesten leren omgaan met deze 
instrumenten. Jonge botanisten oefenden vooral met de microscoop en bij 
natuurkunde leerden studenten zelf meetapparatuur opstellen én nauwkeurig 
aflezen.28 De hoofdzaak was dat kennis op deze manier beter beklijfde, aldus 
prof. dr. J.W. van Wijhe, hoogleraar anatomie en embryologie in 1909:

“Het wordt thans algemeen erkend, dat naast de studie uit boeken enkel 
mondeling onderwijs in de ontleedkunde […] ten eenenmale onvoldoende is.
Zal het onderwijs behoorlijk vrucht dragen […] zal het zich niet enkel aan de
oppervlakte van den leerling hechten als een laagje vernis dat spoedig wordt 
afgeschuurd, maar zal het werkelijk in hem doordringen en duurzaam 
worden geassimileerd, dan zijn de praktische oefeningen der studenten de 
absoluut noodzakelijke aanvulling van het mondeling onderwijs en van de 
studie uit leerboek en atlas.”29

De invoering van het practicum botste met de bestaande gebouwen: soms was 
er geen aparte ruimte voor een practicum en als die er wel was, was de ruimte 
ontoereikend. Zo hadden de microscopen in het botanisch laboratorium veel 
licht nodig, maar de vensters in het lokaal waren te smal, de bomen in de hortus 
botanicus hoog en de studenten stonden elkaar in de weg. De kamer was 
ontworpen voor zeventien man, hoewel er in 1892 maar liefst 108 studenten 

24 Jaline de Groot 2016, 34, 84.
25 Eduard Schmitt 1905a, 407. 
26 Jaline de Groot 2016, 34.
27 F.M. Jaeger 1912, 34. Over het practicum in Groningen: Klaas van Berkel 2017, 205-206.
28 Botanie: J.W. Moll 1914, 467-477. Natuurkunde: H. Haga 1892, 491.
29 J.W. van Wijhe 1909, 11.
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waren.30 Het fysiologisch laboratorium had op zolder een geïmproviseerde 
practicumzaal voor zeven mensen. Toen het aantal inschrijvingen explosief 
steeg tot vijftig, moest het practicum noodgedwongen worden verplaatst naar de
collegezaal. Hamburger blikte in 1911 terug op “den cursus in het 
mikroskopisch onderzoek van den bouw der organen”: 

“Denkt u den toestand. De smalle tafels, voorzien van bordpapier om ze te 
vergrooten, zijn voor het doel tijdelijk naar het raam gekeerd, vanwaar zij het
licht zullen moeten ontvangen. Is het een donkere dag, dan kunnen alleen die
studenten, die voor aan het raam gezeten zijn, hun praeparaten zien. De 
achterste rijen ontvangen nauwelijks licht. Schijnt de zon – de kamer ligt op 
het Zuiden – dan moeten de voorste rijen de gordijnen neerlaten en de 
achterste zien vrij voldoende doch nauwelijks is de zon achter een wolk 
verdwenen, of de gordijnen moeten weer naar boven om aanstonds weer te 
zakken. […] Of ook, de student is bezig met zijn praeparaat onder het 
mikroskoop te bestudeeren en degeen, die vóór hem zit, staat op of buigt 

30 Botanisch lab: Jaline de Groot 2016, 35.
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1. De collegekamer van het oude fysiologisch laboratorium in Groningen met links prof. dr. H.J. Hamburger, 
de opdrachtgever van het nieuwe laboratorium. Deze kamer werd noodgedwongen ook gebruikt voor het 
practicum microscopie. De smalle tafels moesten daarvoor met “bordpapier” worden vergroot. De 
microscopen kregen ofwel teveel ofwel te weinig licht en de ruimte was slecht te ventileren. (Foto: 1908).



zich terzijde en de getroffene ziet plotseling niets meer. De cursus heeft 2 
uren geduurd. De atmosfeer in het slecht te ventileeren vertrek is alles 
behalve frisch. Toch zal in het volgende uur in hetzelfde lokaal college 
moeten gegeven worden.”31

Rond 1890 telde Groningen slechts drie laboratoria in een nieuw, eigen gebouw,
namelijk fysiologie, farmacie en hygiëne. Tussen 1892 en 1912 vond een kleine 
bouwexplosie plaats met nieuwe gebouwen voor natuurkunde, botanie, 
mineralogie en geologie, pathologische anatomie, anatomie en embryologie, 
fysiologie, en scheikunde. In het nieuwe Academiegebouw (1909) kwam 
bovendien een psychologisch instituut. Met uitzondering van het eerste 
fysiologisch laboratorium, werden al deze gebouwen ontworpen door 
Rijksbouwkundige J. van Lokhorst of zijn opvolger J.A. Vrijman. De 
universiteitssteden Leiden en Utrecht en de Polytechnische School in Delft 
kenden soortgelijke bouwgolven – met een soortgelijke invloed van de 
Rijksbouwkundige.32 De eerste taak van Van Lokhorst en Vrijman was 
vormgeven aan alle eisen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Een 
mooie gevel kwam op de tweede plaats. Ieder laboratorium was speciaal 
ontworpen voor het soort onderzoek dat er plaatsvond. Anders gezegd: ze waren
van binnenuit ontworpen, om de experimenten heen. Het natuurkundig 
laboratorium in Groningen bijvoorbeeld, was “naar de nieuwste eischen der 
wetenschap ingericht, bij welker bouw ter wille van het magnetisme volstrekt 
geen ijzer is gebruikt: hout, lood of koper vervangt dat metaal; zelfs geen 
spijker is van ijzer”.33 Bijna alle laboratoria hadden een of meer practicumzalen 
en een collegekamer met projectie-inrichting. Het geld leek in deze tijd tegen de
plinten te klotsen. Het gerucht ging dat een Groningse hoogleraar die zijn oude 
meubels wilde meenemen naar het nieuwe laboratorium door het Rijk tot een 
nieuwe inrichting gedwongen werd. Dit verhaal kwam zelfs in de Tweede 
Kamer ter sprake, maar er werden geen namen genoemd.34 

31 H.J. Hamburger 1911, 8-9. Citaat eerder gepubliceerd in: Klaas van Berkel 2017, 169-170.
32 De laboratoria van Van Lokhorst en zijn opvolgers Vrijman en W.A. van Wadenoijen zijn geïnventariseerd

in Corjan van der Peet 1995, 652-654, 665-666. 
33 'Gemengde berichten', Bataviaasch Nieuwsblad, 25-8-1892.
34 SGD Handelingen Tweede Kamer 1901-1902, 12-12-1901, p. 509-510.
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6. THEATERS: de noodzaak van brandveiligheid

“Eenige schouwburgen worden wegens ouderdom verlaten, maar dat gebeurt
al zeer zelden; de meeste sterven een gewelddadigen dood. Zij zijn aan de 
vlammen gewijd zoodra zij zijn gebouwd, en brand zal vroeg of laat hen 
vernielen […].”1 

Dat schreef Charles Garnier, de architect van de Opéra in Parijs in 1871. In de 
negentiende eeuw gingen overal in Europa theaters in vlammen op. Ook 
Nederland ontsnapte niet aan het vuur: op donderdag 20 februari 1890 brandde 
de Stadsschouwburg in Amsterdam volledig uit – hij was gebouwd nadat de 
vorige Stadsschouwburg in 1772 was afgebrand. Gelukkig vielen er geen doden 
en waren de meubels, kostuums en doeken tegen brand verzekerd. Het gebouw 
zelf was echter niet verzekerd: “de premiën zouden zulk een aanzienlijk 
jaarlijksch bedrag maken dat de kosten het verlies, door een mogelijken brand 
veroorzaakt, zouden overtreffen”.2 Woensdagavond was De terugkomst van den
koloniaal opgevoerd. Om kwart voor zes de volgende ochtend waarschuwde 
een voorbijganger de dichtstbijzijnde politiepost. Het hele brandweerkorps van 
Amsterdam rukte uit met 125 manschappen, zeventig vrijwilligers, achttien 
motorspuiten en een blusboot.3 Het Leidseplein stond zwart van de 
ramptoeristen. Een krantenverslag uit 1890:

“Dit is zeker: tegen zes uur stond het heele gebouw aan alle gevels in lichte 
laaie; waar men ging: een vuurkolk, een helle-oven, met een vuur, dat van 
den grond, in het midden van het gebouw opsteeg, tot een huishoogte boven 
het dak, en zich daar omkrulde als een vuurtitan […]. […] Het was zulk een 
indrukwekkend, maar te gelijk zulk een benauwend gezicht! Een vuurpoel, 
in het midden roodoranje gekleurd, omgeven door een warrelkringenden 
sluier van bruinen rook, om het vuur fladderend en uit die poel steeg de 
reuzenvlam op, die een stortregen van vonken, stukken vuur, brandende 
splinters losliet, ver weg drijvende in de bruingrijze rookwolken […].”4

1 v.d.V. 1882, 49. Over theaterbranden, met verdere literatuurverwijzingen: Elmar Buck 2000. Sindsdien 
zijn nog verschenen: C.P. Krabbe 2007, 504-506; Rachel Maines 2003, 46-55.

2 'Brand van den Stadsschouwburg', AH, 21-2-1890. Over de brand: Lambiek Berends 1994, 9-21; Bob 
Logger 1993, 8-10. Volgens Berends (p. 19) is de oorzaak van de brand nooit achterhaald, volgens de 
website van de Stadsschouwburg was het waarschijnlijk een smeulende voetzoeker van een 
vuurwerkshow op het Leidseplein: stadsschouwburgamsterdam.nl/ontdek-de-schouwburg/het-
gebouw/geschiedenis/ (15-3-2016). 

3 Bob Logger 1993, 10. 
4 'Brand van den Stadsschouwburg', AH, 21-2-1890; Lambiek Berends 1994, 11-12.
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2. Op 20 februari 1890 brandde de Stadsschouwburg op het Leidseplein in Amsterdam ondanks alle 
brandwerende maatregelen af. Dat was niets bijzonders: in de late negentiende eeuw brandden veel theaters in 
heel Europa af. 



Niet stijl, maar brandveiligheid werd de belangrijkste opgave voor architecten 
van theaters. Overal in Europa werd naarstig gezocht naar de oorzaak van de 
vele branden en naar een oplossing daarvoor. Volgens het Handbuch der 
Architektur, het deel over theaters, uit 1904 was de vraag naar brandveiligheid 
“eine der wichtigsten und einschneidendsten, welche den Architekten bei 
Anlage und Erbauung eines Theaters zu beschäftigen haben”.5 Een theater was 
strikt gezien geen nieuw gebouwtype. De Nederlandse architect J.G. van Gendt 
A.Lz. schreef in 1892: “De meeste schouwburgen berusten nog op dezelfde 
principes als die, waarnaar ze in de 17de eeuw werden gebouwd […].”6 
Nooduitgangen, vuurvaste materialen, ijzeren brandschermen en blusinstallaties
zouden rond 1900 voor een onherkenbare verandering zorgen. Dat gold ook 
voor de nieuwe Stadsschouwburg die in 1894 werd geopend. 

August Fölsch deed systematisch onderzoek naar theaterbranden en 
bevestigde dat “de vuurdood het natuurlijk einde der schouwburgen is”. In 1870
hield hij een lezing over dit onderwerp in Wenen, waarmee hij in heel Europa 
bekend raakte. Een Nederlandse vertaling verscheen in het Tijdschrift van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Uit de lijst van Fölsch bleek dat tussen 1761
en 1870 maar liefst 130 theaters in het Westen volledig waren afgebrand. 
Daarvan hadden zeventien in Londen en negentien in Parijs gestaan. Fölsch 
schatte het totale aantal doden op duizend en de kosten op meer dan honderd 
miljoen gulden.7 Later berekende hij dat de gemiddelde levensduur van een 
theater slechts 22,75 jaar bedroeg.8 Nieuwe theaters werden volgens Fölsch niet 
gebouwd omdat de oude niet langer voldeden, maar omdat de oude als fakkels 
afbrandden: “Gewoonlijk gaat het berigt van een brand gepaard met de 
aanmerking, dat de verbrande schouwburg gebouwd was geworden na de 
verbranding van den vorigen.” Er was bovendien geen middenweg: ofwel de 
brand werd geblust, ofwel het gehele gebouw ging in vlammen op.

“Bij de schouwburgen treft men die graden niet aan; slechts twee gevallen 
komen voor; of de brand, op het tooneel ontstaan, wordt reeds dadelijk 
gebluscht, en veroorzaakt dus geen noemenswaardige schade, of het gansche
gebouw staat spoedig in volle vlam en wordt geheel vernietigd.”9

De Brits-Duitse architect Edwin O. Sachs actualiseerde en verbeterde de lijst 

5 Manfred Semper 1904, 403.
6 J.G. van Gendt A.Lz. 1892, 87.
7 August Fölsch 1871-1872, 219-220 (cijfers), 233-234 (lijst). 
8 Manfred Semper 1904, 410. 
9 August Fölsch 1871-1872, 219-220.
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van Fölsch in 1898.10 Het Handbuch der Architektur trok hieruit de onthutsende 
conclusie dat het aantal branden toenam. De ommekeer lag rond het jaar 1867 – 
kort voor de lezing van Fölsch was het aantal branden dus toegenomen. Zo 
brandde in 1881 het Ringtheater te Wenen volledig uit, met maar liefst 450 
doden. In 1887 viel de Opéra Comique in Parijs ten prooi aan de vlammen met 
honderd doden en het Exeter Theatre in Londen met 86 slachtoffers. Sachs vond
in totaal meer dan 1.100 branden en bijna tienduizend doden in gebouwen van 
vermaak – dus niet alleen in theaters – voor de periode 1797-1897:

1797-1806: 18 branden met 3 doden
1807-1816: 14 102
1817-1826: 31 4
1827-1836: 28 812
1837-1846: 47 1.891
1847-1856: 72 313
1857-1866: 78 124
1867-1876: 155 1.055
1877-1886: 311 1.577
1887-1896: 351 3.412
1897: 8 444.11

De toename van het aantal branden leek in tegenspraak met alle geboekte 
technische vooruitgang sinds 1867, aldus het Handbuch der Architektur: “Die 
Tatsache scheint in unmittelbarem Widerspruche zu stehen mit den gewaltigen 
Fortschritten, welche für die Theatertechnik ungefähr von jenem Zeitpunkte an 
zu verzeichnen sind.” Er was echter sprake van een toenemende vraag naar 
nieuwe theaters en bovendien waren er meer voorstellingen per theater per dag. 
Meer gebouwen en meer voorstellingen betekende meer kans op brand. Een 
tweede reden was dat het aantal branden nauwkeuriger werd bijgehouden vanaf 
circa 1870 – door mannen als Fölsch en Sachs.12 Desondanks verbaasde ook het 
Britse architectentijdschrift The Builder zich in 1900 over de toename: “But 
nevertheless it seems curious that we should have the same ratio in the year 
1900 as we had in the year 1800, in spite of the many lessons to be learned from
some eleven hundred theatre fires which occured during the intervening 

10 Edwin O. Sachs 1898, supplement, 85-140. Sachs had in Berlijn, Wenen en Parijs bij de brandweer 
gediend om praktijkervaring op te doen. Hij was naar eigen zeggen voor meer dan drieduizend branden 
uitgerukt (Bill Addis 2015, 387).

11 Manfred Semper 1904, 405. Cijfers incl. andere gebouwen van vermaak: Edwin O. Sachs 1898, 87, 133. 
Elmar Buck 2000, 17 hanteert andere sterftecijfers voor Wenen, enz. 

12 Manfred Semper 1904, 405-406. 
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hundred years.”13

Ook de afgebrande Stadsschouwburg van Amsterdam was een toonbeeld 
geweest van brandwerende innovaties. Voorafgaand aan een grote verbouwing 
in 1874 had een commissie van deskundigen onderzoek gedaan naar 
veiligheidsmaatregelen.14 In een twee jaar later verschenen artikel over de 
verbouwing verwees architect W. Springer overigens naar het artikel van 
Fölsch.15 De lichten – gaslampen – werden altijd ontstoken en gedoofd door 
brandwachten. Ook deden zij direct na iedere voorstelling hun ronde en 
vervolgens elke twee uur. Dit gebeurde ook in de nacht van 19 op 20 februari. 
Verspreid door de schouwburg waren 32 “schellen” waarmee de brandwacht per
afdeling liet weten of alles veilig was. In de kap bevond zich bovendien een 
waterreservoir, dat ten tijde van de brand volledig gevuld was geweest. 
Verspreid over het gebouw waren verder 32 brandslangen. “In den 
Stadsschouwburg had men zelfs deze voorzorg genomen om veel nieuwe 
doeken te schilderen met asbestverf, gelijk ook alle gordijnen in asbest gedrenkt
waren”, aldus een krant in 1890. Het mocht niet baten. Een verslaggever zag de 
“bruingrijs gestreepte gordijnen” tijdens de brand “zwartverkoold” voor de 
ramen hangen.16 Voor Fölsch moet dit geen verrassing zijn geweest. Volgens 
hem waren bij de brand van de Haymarket Opera in Londen in 1867 veel 
zogenaamd onbrandbare materialen in werkelijkheid geen partij voor het vuur 
geweest:

“Bij zulk eene ontzettende hitte bleken zelfs de zoogenaamde vuurvaste 
materialen nutteloos. De sterkste muren vallen in, het marmer wordt tot 
gebluschten kalk gebrand, het gegoten ijzer valt in stukken, het gesmeed 
ijzer verliest allen weerstand, en ten slotte wordt het geheele huis in de asch 
gelegd, alsof het van hout ware.”17

The Builder opperde in 1898 dat de toename van het aantal branden juist door 
de technische vooruitgang kwam. Zalen werden groter om plaats te bieden aan 
meer mensen – en het aantal potentiële slachtoffers steeg mee. 
Verwarmingssystemen droogden het gebouw zover uit tot het punt van lichte 

13 'Two theatre fires and their lessons', The Builder, 24-3-1900, 284 [geraadpleegd via HGA 0169-01, inv.nr. 
74].

14 'De afgebrande schouwburg', AH, 22-2-1890. 
15 W. Springer 1876, 142. Dit artikel behandelt ook de brandwerende maatregelen.
16 'Brand van den Stadsschouwburg', AH, 21-2-1890. Citaten over gordijnen eerder gepubliceerd in: 

Lambiek Berends 1994, 12-13. Ook over de veiligheidsmaatregelen: Lambiek Berends 1994, 16; Bob 
Logger 1993, 8-10.

17 August Fölsch 1871-1872, 220.
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ontvlambaarheid en lucifers, gas en statische elektriciteit vormden de eerste 
vonk. Verglaasde gevels en liftschachten deden alle effecten van brandwerende 
muren teniet. Kortom, juist de technische vooruitgang had gebouwen tot 
kruitvaten gemaakt: 

“It is a question whether danger from fire is not increasing in spite of 
Building Acts. Our buildings are getting more lofty, more closely packed 
together, and more thickly inhabited. […] There is more machinery actuated 
by heat. The timber we use is more easily combustible, fittings are lighter, 
and everything is kept warmer and drier. All our arrangements for obtaining 
light, from the lucifer match to gas and mineral oil and electricity, are novel 
and productive of new dangers. […] Lifts going through several stories 
neutralise the advantage of fire-resisting floors […].”18 

Ook de steeds hogere eisen van het publiek droegen bij aan het brandgevaar: 
voorstellingen moesten levensecht en spectaculair zijn. Het familietijdschrift 
Eigen Haard schreef in 1882 dat het publiek “nu eenmaal in een bestek van 
luttele vierkante meters de natuur en al hare wonderen, het menschdom en al 
zijn drijven op 't bedrieglijkst wil zien voorgesteld”.19 De fatale voorstelling in 
de Amsterdamse Stadsschouwburg was afgesloten “met een door bengaalsch 
vuur verlichte apotheose”. Kranten hadden de rekensom gauw gemaakt.20 De 
wintermaanden waren volgens Fölsch de gevaarlijkste, omdat dan de meeste 
voorstellingen plaatsvonden “en vooral spektakel-stukken zoo als dit in 
Engeland vooral voor en omstreeks kersmis [sic] het geval is”. Branden in Italië
waren om die reden zeldzaam, hoewel dit land het grootste aantal theaters per 
inwoner had. De Italiaan had geen behoefte aan spektakel, “hij wil vooral 
muzijk hooren, en daarmede vervalt veel aanleiding tot gevaar”.21 Volgens het 
Handbuch der Architektur waren 307 van vierhonderd onderzochte branden op 
het toneel ontstaan.22 Uit het onderzoek van Fölsch was echter gebleken dat de 
meeste branden níet tijdens de voorstelling uitbraken: in 48 procent van de 
gevallen was de brand binnen twee uur ná de voorstelling ontstaan. Desondanks
was spelen met vuur de goden verzoeken volgens Fölsch. Op het toneel werden:

“geweren en kanonnen afgeschoten, fakkels geslingerd, spirituslampen aan 

18 'Lessons from fire and panic', The Builder, 23-4-1898, 391 [geraadpleegd via HGA 0169-01, inv.nr. 74]. 
19 v.d.V. 1882, 49.
20 'Brand van den Stadsschouwburg', De Tijd, 21-2-1890. Citaat eerder gepubliceerd in: Lambiek Berends 

1994, 13. 
21 August Fölsch 1871-1872, 221.
22 Manfred Semper 1904, 411.

80



lange draden bewogen, vuurwerken afgestoken en wagens met vurige 
raderen rondgevoerd; hoogstijgende vlammen laat men opgaan, terwijl latten
met beschilderd linnen nederstorten, zooals bijvoorbeeld in het laatste 
tooneel van “de Profeet” en het ballet “Sardanapalus” geschiedt”.23

Er was nog een tweede reden waarom de kans op brand het grootste was in de 
winter: “doordien er sterker gestookt wordt”. Er was sprake van een gevaarlijke 
mix tussen moderne installaties en “ligt ontvlambare voorwerpen” als gordijnen
en decorstukken. Ook om die reden waren branden in Italië zeldzaam: door het 
warme klimaat was er geen noodzaak tot stoken. In Noord-Europa werden 
latten en balken door het stoken echter letterlijk tot brandhout uitgedroogd. 
Fölsch:

“In de groote toneelruimte […] bevindt zich eene ongelooflijke menigte 
houtwerk, planken en latten, die door jarenlange verhitting uitgedroogd zijn 
en dus, gelijk een lont, in een oogenblik vuur vatten. Daartusschen is een 
reusachtige hoeveelheid grof linnen en andere ligtere stoffen, behalve linten, 
papier met vernis doortrokken, opgestapeld; in één woord eene hoeveelheid 
ligt ontvlambare voorwerpen, zooals men ze zelden ergens anders vindt.”24

Gasverlichting, ook een negentiende-eeuwse uitvinding, bleek uiteindelijk de 
voornaamste schuldige.25 Architect J.G. van Gendt in 1892: “Zoo werd bijv. 
door aanbrenging van gas, in plaats van kaarsen of petroleum, de verlichting 
beter, doch het brandgevaar aanmerkelijk verhoogd, doordien de schouwburg 
evenals te voren voor een groot deel uit hout, linnen en andere licht brandbare 
materialen bleef bestaan.”26 In Amsterdam zou het publiek voorafgaand aan de 
voorstelling inderdaad een gaslucht hebben geroken, “wat evenwel ook door het
hooger of lager draaien van de pitten der gaskronen kan worden veroorzaakt”.27 

Na de grote brand in het Ringtheater van Wenen in 1881 paste de gemeente 
Amsterdam haar Algemeene Politie-Verordening aan.28 In nieuwe theaters 
dienden voortaan brandkranen en andere brandblusmiddelen aanwezig te zijn. 
Het toneel moest “met een der brandweerposten in telegrafische gemeenschap 
worden gebracht”. Tussen toneel en zaal moest een ijzeren brandscherm worden
aangebracht, dat alleen tijdens voorstellingen en repetities omhoog mocht. Op 

23 August Fölsch 1871-1872, 219, 221.
24 August Fölsch 1871-1872, 219 (citaat), 221 (winter), 226-227 (installaties).  
25 C.P. Krabbe 2007, 504.
26 J.G. van Gendt A.Lz. 1892, 87.
27 'Brand van den Stadsschouwburg', De Tijd, 21-2-1890.
28 Lambiek Berends 1994, 13.
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de wanden werd de dichtstbijzijnde nooduitgang “met duidelijke letters 
geschilderd” aangegeven. Deze aanwijzingen werden verlicht door olielantaarns
die tijdens openingstijden altijd brandden. De deuren dienden naar buiten open 
te slaan en hun sluiting moest tijdens voorstellingen “bij den minsten aandrang 
van het publiek” wijken. Bij het gebruik van vuur en vuurwerk moesten speciale
voorzorgsmaatregelen worden genomen door de brandweercommandant. 
Toneeldecors die niet voor een lopende voorstelling werden gebruikt, mochten 
niet in het theater worden bewaard.29 Voor de nieuwe Stadsschouwburg van 
1894, ten slotte, werd elektrische verlichting bovendien door de gemeente 
verplicht gesteld.30 De sleutel om de nieuwe Stadsschouwburg te begrijpen is 
dus niet de gevel, maar de Algemeene Politie-Verordening.

29 Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882, art. 287-289, 529.
30 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
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7. MODE- en WARENHUIZEN: architectuur om te verleiden

We denken dat we kopen uit vrije wil, aldus het Handbuch der Architektur in 
het deel over warenhuizen in 1923. Zelfs als we buiten het warenhuis staan, 
hebben we nog steeds niet door dat we zijn bespeeld. In tegendeel, we denken 
een koopje te hebben. In werkelijkheid werden klanten voortdurend verleid om 
dingen te kopen volgens het Duitse handboek: “das Publikum soll bei mir 
kaufen – kaufen – und nochmals kaufen”. Alles was gericht op het verleiden 
van klanten:

“Wir gehen ein und aus – und kaufen. Wir glauben alle unabhänging frei 
nach eigenem Willen unsere Entschlüsse zu fassen und ahnen nicht, daß wir 
in des Wortes wahrster Bedeutung die “Geschobenen” sind. Der Kaufmann 
des Warenhauses hat alles in der geschicktesten Weise eingerichtet, um uns 
zum Kaufen anzulocken.”1

Deze strategie werd reeds in 1883 ontleed door de Franse auteur Émile Zola. 
Een warenhuis in Parijs vormde de achtergrond voor zijn roman Au bonheur 
des dames, in het Nederlands uitgegeven als In het paradijs voor de vrouw. De 
auteur besefte dat in warenhuizen een maatschappelijke omwenteling gaande 
was: de opkomst van de consumptiemaatschappij door het bespelen van 
individu en massa. Zola had daarvoor uitvoerig onderzoek gedaan in Le Bon 
Marché in Parijs – zo uitvoerig dat zijn aantekeningen nog steeds een 
belangrijke bron voor onderzoekers vormen.2 Hij beschreef hoe het verleiden 
van klanten al bij de ingang begon. Daar werden restanten neergezet, zodat 
“eenvoudige mensen” zich er verdrongen. Op deze drukte kwamen weer andere 
mensen af, want “leven trekt leven aan”. Dit overkomt ook een vrouw die met 
haar vriendin een stuk garenband wil gaan kopen. “Verder heb ik niets nodig.” 
De ander is bang vanwege de grote hoeveelheid mensen, maar ze bezweren 
elkaar zo weer buiten te staan: 

“Maar haar stem werd zwakker, langzamerhand bezweek ze voor de 
verleiding daar naar binnen te gaan waar het publiek naar binnen ging, en 
haar angst smolt weg in de onweerstaanbare verleiding van het gedrang. Ook

1 Alphons Schneegans 1923, 8-9. Over winkels in Amsterdam 1550-2000, met verdere 
literatuurverwijzingen: Clé Lesger 2013. Over spiegelruiten en modepaleizen rond 1900 is sindsdien nog 
verschenen: Auke van der Woud 2015, 31-47. 

2 Michael B. Miller 1981, 190-191. Dit boek gaat over Le Bon Marché en maakt veelvuldig gebruik van 
Zola's aantekeningen en zijn roman. Over de nieuwe inzichten over het bespelen van individu en massa, 
o.a. van de sociologen Georg Simmel en Max Weber: Auke van der Woud 2015, passim.
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mevrouw Marty was verloren.”3

Architectuurhistoricus Sigfried Giedion keek al in 1941 voorbij de gevels van 
Le Bon Marché, naar de spectaculaire glas- en ijzerconstructies.4 Warenhuizen 
waren echter tot in de kleinste details ontworpen als verleiders. Dat betekent dat
we ze ook als zodanig moeten onderzoeken en Zola kan daarbij helpen. Het 
Duitse standaardwerk Das Warenhaus uit 1912 over de psychologische trucs 
waarmee klanten werden verleid: “Schon Zola beschreibt in seinem 
ausgezeichneten Roman “Au bonheur des dames” diese Wirkung auf die 
Käufer.”5 Architectuur was het werktuig waarmee de tot in de puntjes geregelde 
verkoopstrategie werd uitgevoerd. Zola vergeleek het warenhuis door het boek 
heen daarom herhaaldelijk met een machine – hij sprak zelfs van het 
“vrouwenverslindende mechanisme”. Dat was decennia voordat het 
functionalisme gebouwen met machines zou vergelijken. Zola:

“Daar heerste het voortdurende gedreun van een draaiende machine, een 
inschuiven van klanten, opgestopt voor de toonbanken, bedolven onder 
koopwaren, vervolgens bij de kassa neergeworpen. En dat alles met 
mechanische gestrengheid geregeld, georganiseerd, een heel volk van 
vrouwen dat werd voortgedreven door de kracht en logica van tandraderen.”6

Traditionele winkels hadden die werking niet. Dat blijkt uit een proefschrift uit 
1910 over Duitse warenhuizen. De gevel van een gemiddelde winkel rond 1870 
had hoogstens een uithangbord en een of twee etalages. De winkelruimte was 
op de begane grond, de eigenaar woonde aan de achterzijde en op de verdieping
en het personeel sliep op de – vaak onverwarmde – zolder. Klanten kwamen 
alleen met een specifieke boodschap en werden bij binnenkomst gelijk 
geholpen. Het was ondenkbaar om gewoon even rond te kijken; winkelen was 
geen tijdverdrijf, maar puur functioneel. De eigenaar hoefde zich dus niet te 
bedienen van foefjes; de klant kwam immers toch wel. Verder zaten er geen 
prijskaartjes aan de koopwaren, maar werd aan de toonbank onderhandeld over 
de prijs. Ten slotte was de eigenaar voor alles verantwoordelijk, waaronder de 
boekhouding. Hij werd hoogstens geholpen door enkele assistenten.7 Rond 1900
waaide er echter een frisse wind door de winkelstraten van Amsterdam: “De 

3 Émile Zola 1981, 240 (restanten), 244 (citaat). 
4 Sigfried Giedion 2008, 238-241.
5 Alfred Wiener 1912, 22. 
6 Émile Zola 1981, 18 (citaat), 81 (mechanisme). Michael B. Miller 1981, 98 wijst ook op Zola's machine-

metafoor.
7 Julius Hirsch 1910, 25-26. De auteur was geen naaste familie van de oprichter van Hirsch in Brussel. 
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degelijke, maar stijve en smakelooze dameskleedij verdwijnt tegelijk met de 
ouderwetsche dameswinkels der Leidschestraat, in welke alles bij het oude bleef
en wier ideaal was, dames te kleeden als een fijn menisten zusje.”8 
(Doopsgezinden stonden bekend om hun sobere kledingstijl). Het citaat komt 
uit een krantenartikel over modepaleis Hirsch & Cie., opgericht door Sylvain 
Kahn en zijn zwager Sally Berg in 1882. Gevraagd naar het geheim van hun 
succes antwoordde Kahn in 1928: “De moderne geest in onze zaken. […] En 
omdat wij doorkneed waren in 't vak, en anderen meenden te kunnen volstaan 
met rond te loopen onder een hoogen hoed en een pen achter 't oor.” De opening
van Hirsch leek op een scène uit Au bonheur des dames:

“En de eerste dagen gaven al dadelijk zóó'n succès, dat het publiek de 
nouveautés letterlijk onder onze handen vandaan uit de kisten haalde. […] 
Maar 't was of ze 't cadeau kregen, 't was of ze er naar hongerden als naar 
hun dagelijksch brood, toen we pas begonnen. 's Maandags waren we 
geopend. Zaterdagnacht daarop hebben wij voor 't eerst weer geslapen, 
omdat we al onze nachten moesten doorwerken om weer orde te brengen in 
de ravages van den vorigen dag.”9

Er was overigens verschil tussen een mode- en een warenhuis. In een warenhuis
werden de meest uiteenlopende artikelen verkocht. Het architectentijdschrift 
Architectura in 1915: “In Amerika, in Engeland, in Frankrijk, later ook in 
Duitschland zien wij zulke uitgebreide magazijnen, waar men om zoo te 
zeggen, onverloofd binnengaat, en er weer uitkomt getrouwd en voorzien van 
alles, wat in een behoorlijk huishouden noodig is.”10 Modehuizen daarentegen 
verkochten enkel kleding – en daarbij horende accessoires. Ook de clièntele 
verschilde: in warenhuizen was iedereen welkom, in chique modehuizen 
kwamen de meeste mensen nooit verder dan de etalage. Zo was Hirsch 
oorspronkelijk “voor de rijke dames van de buitens in Overveen en 
Bloemendaal enzovoorts”, vertelde Kahn in 1928, maar “ook een dokters-
vrouw, een notaris-vrouw, de dames uit de welgestelde burgerij kunnen nu bij 
ons terecht”.11

De strategie van grote mode- en warenhuizen was geheel en al gericht op 
verleiding. De directeur uit Zola's roman “had lak aan de bescheidenheid van 

8 'Opening van “Le Grand Pavillon” van Hirsch en Cie.', NvdD, 6-3-1911. 
9 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn. II. Slot', NRC, 9-6-1928. 
10 'Het nieuwe winkelgebouw van de N.V. gebr. Gerzon's mode-magazijnen, Kalverstraat, St. Luciënsteeg en

N.Z. Voorburgwal', Arch., 23 (1915) nr. 33, 206.
11 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn', NRC, 2-6-1928.
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bepaalde collega's die van mening waren dat de artikelen allen voor zichzelf 
moesten spreken”. Zijn tactiek was om de vrouw “met hoffelijke beleefdheden 
te bedwelmen, uit haar begeerten winst te slaan en haar opwinding uit te 
buiten”.12 Rendementsdenken regeerde. Ten eerste waren veel artikelen 
goedkoper dan elders. Warenhuizen konden volstaan met lage winstmarges, 
omdat de grote aantallen artikelen die ze verkochten de totale winst opstuwden. 
Le Bon Marché had dit concept in 1852 uitgevonden. Warenhuizen konden 
bovendien goedkoper inkopen, vanwege de grotere aantallen die ze afnamen en 
omdat ze contant betaalden – in plaats van op afbetaling. Binnen was alles 
voorzien van een prijskaartje; alleen al uit een tocht langs verschillende etalages
kon dus worden opgemaakt waar een bepaald artikel het goedkoopste was. 
Klanten waren verder niet verplicht om iets te kopen – ze konden ook gewoon 
even rondkijken – terwijl de koopdrempel werd verlaagd door de mogelijkheid 
om te ruilen.13 Dit stond allemaal in Das Warenhaus uit 1912, maar Zola had al 
eerder dezelfde ervaringen:

“'Neemt u het maar mevrouw: u geeft ons het artikel terug als u het niet 
bevalt.' En de vrouw die zich verzette vond daarin een laatste 
verontschuldiging, de mogelijkheid op een dwaasheid terug te komen; ze 
nam het met een gerust geweten mee.”14

Tientallen jaren voor de komst van big data, waren bij Hirsch zelfs de 
weerstatistieken al onderdeel van de verkoopstrategie. Directeur Kahn in 1928: 
“Constateeren we een zwak jaar, dan gaan wij allereerst de temperaturen in de 
verschillende seizoenen na.”15

Traditionele winkeliers wachtten tot de klant bij hen kwam, maar mode- en 
warenhuizen maakten actief reclame. De directeur van Het Paradijs voor de 
Vrouw zorgde ervoor dat zijn bedrijf overal te zien was. De kosten verdienden 
zich dubbel en dwars terug. Klanten kregen catalogi thuisgestuurd, in de kranten
stonden advertenties en buiten hingen overal aanplakbiljetten. Kinderen kregen 
“rode ballons van dun rubber waarop in vette letters de naam van het warenhuis 
stond en als ze aan het eind van een touwtje door de lucht zweefden droegen ze 
een levende reclame door de straten!” Volgens Zola was reclame niets minder 
dan een metafysische etalage: mensen werden verleid zonder dat ze ook maar in

12 Émile Zola 1981, 238 (bedwelmen), 247 (bescheidenheid).
13 Alfred Wiener 1912, 5 (kleine winst, Bon Marché), 16 (kleine winst), 17 (contant geld, vaste prijzen, 

inkoop), 22 (koopdwang) 23 (ruilen). Tocht langs etalages: Émile Zola 1981, 79. 
14 Émile Zola 1981, 77-81 (lage winst, vaste prijzen), 239 (citaat).
15 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn', NRC, 2-6-1928.

86



de buurt van het warenhuis waren. “Het was een stortvloed van etalages, 
iedereen zag Het Paradijs voor de Vrouw, het veroverde de muren, de kranten, 
tot aan de schermen van de schouwburgen toe.”16 Hirsch liep in Nederland 
voorop met postordercatalogi.17 Volgens Kahn was zijn firma bovendien de 
eerste in het vak die begon met advertenties. De eersten waren door hemzelf 
gemaakt, “met de onderstrepingen langs een lineaal, heelemaal persklaar en in 
een eigen stijl”.18 

Traditionele winkeleigenaren waren voor alles verantwoordelijk: van 
verkoop tot inkoop en administratie. In mode- en warenhuizen was sprake van 
vergaande arbeidsdeling: er waren mensen voor verkoop, toezicht, inpakken, 
inkoop, boekhouding, technische installaties, enzovoort.19 Hirsch had een eigen 
etaleur, een huisdokter en – in 1928 – ook een “advertentie-man”.20 Een 
warenhuis was in feite 'een stad in een stad'. Het was “autonoom” volgens Zola:
“je kon alles zonder uit te gaan krijgen: studie, tafel, bed, kleding”.21 In 1911 
had de firma maar liefst vijfhonderd “meisjes en jongedames” in dienst die 
achter de schermen “blijmoedig” werkten in de naaiateliers voor blouses, bont, 
broderie, corsetten, hoeden, japonnen, kinderjurkjes, matiné's, peignoirs, 
rokken. Het waren allemaal radertjes in de machine. Het Nieuws van den Dag:

“Leiding en verdeeling van arbeid maken het mogelijk, dat alles geleidelijk 
en als vanzelf gaat. […] De kamer van den heer Kahn zou men de hersenkas 
der zaak kunnen noemen, waarin zijne hersenen werken. Eene angstvallige 
boekerij maakt dat allen en alles onder controle staan en dat de chefs in de 
boeken onmiddellijk en ten allen tijde alles kunnen weten over het 
inkomende en verzonden goed, over de stoffen, de costuums, de 
samenstelling der costuums, enz.”22

Veel winkelmagazijnen begonnen in een bestaand gebouw dat nooit was 
bedoeld om op grote schaal klanten te trekken. Er was behoefte aan volledige 
nieuwbouw. Modehuis Maison de Bonneterie had zich in 1889 in Amsterdam 
gevestigd. Het pand in de Kalverstraat werd viermaal vergroot door belendende 

16 Émile Zola 1981, 239. 
17 Catalogi: Maartje van den Heuvel 2013, 124.
18 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn. II. Slot', NRC, 9-6-1928. 
19 Alfred Wiener 1912, 25. 
20 Etaleur: 'Het modepaleis Hirsch & Co: fancy-afternoon-tea', De Kunst, 23-11-1912, 117-121 (120). 

Dokter: 'Het nieuwe gebouw Hirsch & Co.', Tel., 4-6-1910. Advertenties: 'Onder de menschen. De 
dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn. II. Slot', NRC, 9-6-1928. 

21 Émile Zola 1981, 358.
22 'Van 't Leidscheplein en Le Grand Pavillon Hirsch & Cie.', NvdD, 25-2-1911. Voor de namen van de 

ateliers: Dieuwke Grijpma 1999, 74.
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panden aan te kopen. Reeds tien jaar later bleek uitbreiding niet langer mogelijk
en werd verhuisd. In 1908 was het tijd voor een ingrijpende verbouwing, zo 
ingrijpend dat wel van nieuwbouw mag worden gesproken: de oppervlakte werd
verdriedubbeld naar circa duizend vierkante meter door bijtrekking van een 
aantal panden.23 Hirsch was in 1882 begonnen in een voormalig pianomagazijn 
met veertien personeelsleden.24 Volgens Kahn liep het, zoals gezegd, de eerste 
dagen storm, maar als het regenachtig was, stapten er soms slechts zeven 
mensen over de drempel.25 De wethouder van Publieke Werken blikte in 1912 
terug bij de opening van het nieuwe gebouw:

“Het was toen nog èrg stil op het Leidscheplein en het gebeurde niet zelden, 
dat een heele morgen verstreek, zonder dat één klant in den winkel was 
verschenen. Dan telden de heeren Kahn en Berg uit verveling de 
voorbijgangers en als de morgen groote drukte had gebracht, kwamen zij 
tot… tien. En nu… Nu is alles veel te klein geworden […].”26

23 'Maison de Bonneterie', Tel., 26-5-1908; 'Vergrooting van “Maison de Bonneterie””, Bww., 7 (1908) nr. 6, 
43-45. 

24 H.J.M. Roetemeijer 1980, 162. Over de verbouwingen en uitbreidingen van het oude Hirschgebouw: 
Hans te Nijenhuis 2002, 91-106.

25 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn. II. Slot', NRC, 9-6-1928. 
26 'Het modepaleis der firma Hirsch & Cie', AH, 15-11-1912. 
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Binnen enkele maanden werd de bovenwoning bij de winkel getrokken. 
Anderhalf jaar na de vestiging werd een belendend hoekhuis geannexeerd en het
geheel tot een eenheid verbouwd. Na de aankoop van een ander huis in 1898 
volgde een tweede inwendige verbouwing. Later werden bij een naburig café 
verdiepingen gehuurd en tot driemaal toe bovenwoningen bij het bedrijf werden
getrokken.27 Het resultaat was een ratjetoe van gebouwen achter een uniforme 
gevel. Toen ook dat niet meer werkte, begon de grootschalige opkoop van 
panden om één nieuw gebouw te kunnen neerzetten. Een krantenartikel uit 
1911: “Zij verschaften zich ruimten, ter rechter en ter linker zijde. Radicaal 
gingen zij te werk. Al het bestaande der ruimten, over welke zij te beschikken 
kregen, werd en wordt gesloopt […].” Kahn was een ogenblik stil toen ook het 
oude gebouw na 29 jaar zou worden gesloopt in 1911, totdat hij zich volgens de 
krant weer bewust werd van “de eischen des tijds en der zaak” en zijn 
goedkeuring gaf.28

Functionaliteit stond voorop. “Das ganze moderne Warenhaus vom Keller 
bis zum Dach dient lediglich dem Geschäftszweck”, aldus het eerdergenoemde 
Duitse proefschrift uit 1910. Ten eerste was een groot mode- of warenhuis een 
vorm van reclame op zich; het was een bezienswaardigheid en alleen al 
daardoor een klantentrekker.29 Zola noemde de gevel “een reusachtige etalage” 
en “een levende reclame”.30 Veel warenhuizen adverteerden daarom met 
afbeeldingen van hun gebouw, zoals Le Bon Marché in Parijs.31 Een andere 
publiekstrekker waren de gigantische afmetingen van een mode- of warenhuis; 
deze werden mogelijk gemaakt door ijzer- en later gewapend betonkolommen. 
“Overal had men ruimte uitgespaard, licht en lucht kwam onbelemmerd naar 
binnen”, schreef Zola. Hij gebruikte daarmee het motto van het Nieuwe 
Bouwen uit de jaren twintig van de twintigste eeuw al in 1883. Omdat er geen 
muren in de weg stonden kon de indeling van de winkel bovendien voortdurend 
worden veranderd. Het Paradijs voor de Vrouw had geen “strikt logische 
volgorde”, waardoor klanten voortdurend moesten zoeken en heen en weer 
lopen. De warrige indeling deed het gebouw niet alleen groter en drukker lijken,
maar klanten werden ook “gedwongen door afdelingen te lopen waar ze anders 
geen voet zouden zetten en in het voorbijgaan worden ze door allerlei 
verleidelijke dingen opgehouden en bezwijken”. De ventilatie- en 
verwarmingssystemen zorgden voor een aangenaam klimaat: als 's winters de 

27 'Het nieuwe gebouw Hirsch & Co.', Tel., 4-6-1910. 
28 'Opening van “Le Grand Pavillon” van Hirsch en Cie.', NvdD, 6-3-1911.
29 Julius Hirsch 1910, 26 (citaat), 35 (reclame). 
30 Émile Zola 1981, 392 (etalage), 394 (reclame). 
31 Michael B. Miller 1981, 177. 
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collectie voor het komende seizoen werd gepresenteerd, was het binnen alvast 
voorjaar. Zo werden de twee vrouwen die alleen een stukje garenband wilden 
kopen “overvallen door een gevoel van behaaglijkheid, het leek wel of ze in de 
lente kwamen na buiten op straat de winter achter zich te hebben gelaten.” Een 
van de bekendste warenhuizen in Parijs heette dan ook Au Printemps: in de 
lente. Ten slotte waren er allerlei voorzieningen die niet direct winst opleverden 
en niets met het bedrijf hadden te maken, maar wel veel klanten verleidden tot 
een bezoek aan het warenhuis. Zola over de directeur:

“De enige hartstocht van Mouret was de vrouw te overwinnen. […] Hij brak 
zich dan ook dag en nacht het hoofd over nieuwe vondsten. Aangezien hij 
zwakke vrouwen de vermoeienis van het trappenklimmen wilde besparen, 
had hij al twee met fluweel beklede liften laten aanbrengen. Toen ging hij 
ertoe over een buffet te openen waar ze gratis limonade en biscuits kregen, 
en een leeszaal, een monumentale galerij waarin hij het zelfs waagde 
schilderijen ten toon te stellen.”32

Kort na 1900 was er een ware bouwexplosie van mode- en warenhuizen in 
Amsterdam, waaronder: Nieuw Engeland (1899), Kreymborg (1904), Maison 
de Bonneterie (1909), Vroom & Dreesmann (1912), Hirsch (1912), De 
Bijenkorf (1914), Gerzon (1917). En deze nieuwbouwgolf beperkte zich niet tot
Amsterdam. Alleen al Gerzon had in 1910 “modern ingerichte zaken” in 
Arnhem, Breda, Groningen, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam en 
Utrecht.33 Veel nieuwe mode- en warenhuizen waren bovendien ontworpen door
dezelfde architect, A. Jacot, want architectuur om te verleiden vroeg ook om 
architecten die konden verleiden.34

32 Émile Zola 1981, 238 (licht en lucht, citaat), 241-242 (indeling), 245 (lente).
33 Gerzon: 'Een nieuw Modepaleis', NvdD, 23-3-1911.
34 Over Jacot: Michiel Wagenaar 2007, 37-39 ('Architect van de verleiding: A. Jacot').
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8. ZIEKENHUIZEN: verpleegwerktuigen

“Inderdaad geloof ik niet, dat in Europa meer verplegingsinrichtingen werden 
aangetroffen, zóó achterlijk als het oude Groninger ziekenhuis.” Dat schreef J.J.
van Nieukerken, de architect van de nieuwbouw in 1903.1 Het Algemeen 
Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis (APSAZ) zat van oudsher in de 
binnenstad, in een pand dat eerder had dienstgedaan als zetel van de West-
Indische Compagnie en daarvoor toevluchtsoord voor monniken was.2 In 1852 
was er weliswaar een grote verbouwing en uitbreiding geweest in verband met 
de fusie van het Academisch en het Stadsziekenhuis, maar het resultaat bleef 
een verzameling bestaande gebouwen die zo goed en zo kwaad als het ging met 
elkaar waren verbonden. Zo waren de klinieken ondergebracht in het 
voormalige Museum voor Natuurlijke Historie.3 Hoogleraar geschiedenis prof. 
dr. Johan Huizinga in een terugblik in 1914: “Het was nog altijd het oude West-
Indisch huis, dat, hier afgebroken, daar opgelapt, hier verhoogd, ginds 
uitgebreid, onder het bedekkende geelgrijze pleister den schijn van een nieuw 
gebouwde eenheid aannam, en den schijn gaf, dat thans aan de eischen des tijds 
was voldaan.4 Elk nieuw probleem kreeg een ad-hocoplossing. Zo werd een 
woonhuis naast het hoofdgebouw voor de verpleging van prostituees 
aangekocht. In 1892 werd zelfs een wafelkraam gehuurd voor de observatie van
mogelijke cholerapatiënten.5 Groningen was bovendien geen uitzondering; de 
situatie in de rest van Nederland was nauwelijks beter.6 

Ziekenhuizen werden al in de middeleeuwen gebouwd, maar vanaf de 
negentiende eeuw maakte de geneeskunde een stormachtige ontwikkeling door. 
Dr. G. van Eysselsteijn, geneesheer-directeur van Groningen in 1907: “De 
wetenschap nam een ongekende vlucht. Geheel nieuwe beschouwingen 
betreffende de aan een Ziekenhuis te stellen eischen braken zich baan. De 
Hygiene vierde haar hoogtijd.”7 De architectuur moest meeveranderen; vier 
muren met een dak erop waren niet meer voldoende. Er was behoefte aan 
verpleegwerktuigen: gebouwen die meewerkten aan de genezing van patiënten. 
Reeds in 1787 had een Franse arts een ziekenhuis “une machine à traiter les 

1 J.J. van Nieukerken 1903, 460. Over ziekenhuizen, met verdere literatuurverwijzingen: Jeanne Kisacky 
2017; Noor Mens 2010. Over het oude ziekenhuis aan de Munnekeholm vanaf 1803, met verdere 
literatuurverwijzingen: Klaas van Berkel 2014, 391-392, 629-636; Noor Mens 2012, 11-18. 

2 W.H. Mansholt 1926, 7, 9. 
3 B.P. Tammeling 1978, 66-68.
4 J. Huizinga 1914, 161. Citaat eerder gepubliceerd in: Jan van den Noort 1999, 15.
5 W.H. Mansholt 1926, 9-10. 
6 W. Baron 2006, 227. Volgens Baron lijkt de toestand in het Groningse ziekenhuis na 1852 slechter 

vanwege het toenemende aantal bronnen en de veranderende maatstaven over hygiëne in die periode. 
7 Citaat: G. van Eysselsteijn 1907, 6.
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malades” genoemd – ruim een eeuw voordat Le Corbusier de woning een 
“machine à habiter” noemde.8 Het eerste en lange tijd enige moderne ziekenhuis
in Nederland was het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam (1851). De 
geneesheer-directeur had het gebouw al in 1863 “een reusachtig, zamengesteld 
geneesmiddel” genoemd, waarvan alles “in het geringste détail, zoo goed als in 
den algemeenen aanleg” meewerkte aan de genezing: van de inrichting der 
ziekenzalen tot verwarming en ventilatie en zelfs voeding en kleding.9 Moderne 
ziekenhuizen stelden daarom geheel nieuwe eisen aan de architect volgens Van 
Eysselsteijn in 1907:

“Dat de ziekenhuisbouw een afzonderlijke studie vereischt van den 
bouwmeester, zal thans niemand betwijfelen. Het is echter nog maar luttele 
tientallen van jaren geleden, dat niets zoo eenvoudig scheen voor den 
bouwkundige als juist dit werk. Werd slechts rekening gehouden 10 met de 
architectonische ordonnantie, 20 met een voor practisch gebruik 
gemakkelijke distributie, dan moest de bouw van zelf geslaagd heeten, dat 

8 Verpleegmachine: Noor Mens 2010, 16. De arts was J.B. Leroy. 
9 J.B. Molewater 1863, 130. Eerste citaat eerder gepubliceerd in: M.J. van Lieburg 1987, 154; Wilfred R.F. 

van Leeuwen 2002, 103. 
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stond vast. Een monumentale gevel of een groote gedenksteen voor het 
gebouw vermochten dan bovendien een hoogst gunstigen indruk voor de 
stichting te wekken. Inwendig werden de donkerste hoeken, welke bij de 
indeeling van het gebouw overbleven, even goed benut voor het legeren van 
patiënten als de met meer licht en lucht bedeelde vertrekken. Aan 
luchtverversching, verwarming in verband met ventilatie, verlichting, ruimte,
gemakkelijke reiniging, aan al hetgeen nu tot de allereerste eischen van den 
ziekenhuisbouw wordt gerekend te behooren, werd weinig of geen waarde 
gehecht.”10

Bovendien gingen de ontwikkelingen razendsnel: wat in 1890 nog het nieuwste 
van het nieuwste was, kon enkele jaren later hopeloos verouderd zijn. Eind 
negentiende eeuw was de gemiddelde levensduur van een ziekenhuis vijftig 
jaar; daarna was het simpelweg achterhaald door de medische ontwikkelingen.11

De parallellen met het heden zijn niet te ontkennen: ook vandaag de dag worden
voortdurend nieuwe behandelingsmethoden ontwikkeld, die om nieuwe 
gebouwen vragen. Dr. J.L.C. Wortman, directeur van de Gemeentelijke 
Geneeskundige Dienst in Amsterdam in 1915 over de ontwikkeling van het 
programma van eisen:

“Eenvoudige stedelijke ziekenhuizen worden niet meer geacht een goede 
inrichting te bezitten zonder operatie- en röntgenafdeeling, zonder 
laboratoria voor chemisch, microscopisch en bacteriologisch onderzoek, 
zonder installatie voor physische en mechanische therapie of 
afzonderingsafdeeling voor besmettelijke zieken.”12

Tijdens de Krimoorlog (1853-1856) deed men aan beide fronten een 
opmerkelijke ontdekking: gewonden herstelden beter in een kleine, houten 
barak dan in het ziekenhuis. Volgens een Russische arts verbeterden zowel 
wond als patiënt “bij barakkenverpleging snel en opvallend”. In de barakken die
de Britten dicht bij zee bouwden bedroeg de sterfte slechts drie tot vier procent, 
in het grote ziekenhuis aan de overzijde van de Zwarte Zee, in Turkije was dat 
maar liefst 47 procent. Teruggekomen van de Krim begon de Engelse 
verpleegster Florence Nightingale een “vredesveldtocht” om deze ervaringen te 
verspreiden. Licht en lucht bleken het geheim achter het spoedige herstel aan 

10 G. van Eysselsteijn 1907, 24-25.
11 Levensduur: G.F. Rochat 1953, 95.
12 Citaat: J.L.C. Wortman 1915, 1328-1329.
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het front. Wortman in 1915: “In de houten barakken, die men bij gebrek aan 
voldoende hospitaalruimte bouwde, waar licht en versche lucht overvloedig 
binnenstroomden, bleef het sterftecijfer laag en genazen ook ernstig besmette 
wonden, die men te voren reeds noodlottig had zien verloopen.”13 De theorie 
was dat ziekten werden veroorzaakt door de uitwaseming van rottende stoffen 
(miasma's) en zich via de lucht verspreidden.14 Grote ziekenhuizen waren vol 
met kleine, donkere hoekjes, terwijl miasma's in de uitstekende geventileerde 
barakken eenvoudig werden verdreven. Gebouwen konden dus aan het herstel 
van patiënten bijdragen. 

De plattegrond van nieuwe ziekenhuizen volgde die van de militaire 
barakken: kleine gebouwen, 'paviljoens', op enige afstand van elkaar, zodat licht
en lucht aan alle zijden naar binnen konden.15 Al aan het einde van de achttiende
eeuw was met deze vorm geëxperimenteerd, maar de ervaringen uit de 
Krimoorlog gaven de doorslag.16 De oude ziekenhuizen waren van het 
'corridortype' geweest: de vertrekken lagen aan beide zijden van een lange gang 
of corridor. Dat betekende dat ieder vertrek met slechts één zijde aan de 
buitenmuur grensde, en dus aan slechts één zijde licht en lucht kreeg 
toegevoerd. Het oude ziekenhuis van Groningen was ook op deze manier 
gebouwd. “Maar voor grootere ziekenhuizen verdient wel zeker het 
paviljoensysteem met zijne vrijstaande gebouwen de voorkeur, als men het er 
tenminste mede eens is, dat licht en lucht, en dat zooveel mogelijk, voor de 
zieken de allernoodzakelijkste zaken zijn”, aldus dr. N.P. van Spanje, 
geneesheer-directeur van het Onze Lieve Vrouwe-Gasthuis te Amsterdam in 
1899.17 

De mantra 'licht, lucht en ruimte' beheerste op den duur de gehele 
architectuur. Bij de meest uiteenlopende gebouwtypen werden de drie eisen 
genoemd: van hotels tot laboratoria en slachthuizen.18 En Eigen Haard schreef 
in 1907 over de sanering van stadswijken door krotopruiming en de aanleg van 
riolering: “Er kwam ruimte, licht en lucht in Amsterdam.”19 

Ook het paviljoenstelsel was geen eeuwig leven beschoren. De vele kleine 
gebouwtjes namen veel ruimte in beslag en waren bovendien veel duurder dan 
één groot gebouw. Wortman in 1915: “De ziekenhuizen, naar oorlogservaring in

13 J.L.C. Wortman 1915, 1320-1321. De Russische arts was Nikolai Pirogov. Over barakkenverpleging, o.a. 
in de Krimoorlog: Axel Hinrich Murken 1988, 122-131. 

14 Noor Mens 2010, 15. Over de miasmatheorie: Auke van der Woud 2010, 237-240. 
15 J.L.C. Wortman 1915, 1321 spreekt van “barakkenstijl”.
16 Jeanne Kisacky 2013, 84-85; Noor Mens 2010, 16.
17 N.P. van Spanje 1899, III-IV.
18 Hotel: W.B. van Liefland 1904, 518. Slachthuis: 'Het Openbaar Slachthuis', NRC, 12-3-1911. 

Laboratorium: F.M. Jaeger 1912, 43.
19 'In het Amstel-hôtel', EH, 33 (1907) nr. 30, 475. 
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de jaren tusschen 1870 en 1880, in barakkenpavilloenstijl gebouwd, hoewel 
hygiënisch onberispelijk, zijn te duur, te weinig overzichtelijk, te uitgestrekt 
geworden, toen de geneeskunde in onafgebroken gang nieuwe behoeften 
schepte.” Daarvoor in de plaats kwam een compromis tussen de oude en nieuwe
bouwwijze: de administratie, keukens, dienstwoningen werden weer geclusterd, 
terwijl “de ruime, luchtige en zonnige ziekenzalen” in paviljoenvorm gebouwd 
bleven worden. Rond 1890 werd ontdekt dat besmetting niet via de lucht, maar 
door aanraking werd verspreid. Afzondering van besmettelijke zieken in een 
apart gebouw was daarom niet langer per se nodig, men “waagt het zelfs, 
typhoiedlijders te verplegen tusschen andere niet-infectieuse zieken, op dezelfde
ziekenzaal”.20

Ondertussen werden in de ziekenhuisbouw bouwmaterialen en technische 
installaties ingezet als heelmeesters: natuurlijk licht en lucht werden ingeruild 
voor elektrisch licht en mechanische luchtverversing. De Historisch-
Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem in 1899 gaf daarvan een overzicht. 
Oude en nieuwe operatiekamers en ziekenzalen waren naast elkaar 
tentoongesteld om de geboekte vooruitgang te benadrukken. De verschillen met 
vroeger werden extra zwaar aangezet om de huidige tijd in een beter daglicht te 
stellen. Van Spanje schreef in de tentoonstellingscatalogus:

“Er is dus een enorm verschil tusschen het corridorgebouw van voor 50 jaren
met zijn gebrekkige natuurlijke ventilatie, met zijn kachels en gasvlammen 
en het nieuwe ziekenpaviljoen met ruime natuurlijke en kunstmatige 
ventilatie, met centrale verwarming en electrisch gloeilicht!”21

Na 1870 werd lucht nog steeds gezien als een ziekteverspreider, maar op een 
nieuwe manier. Men had ontdekt dat ziekten werden verspreid door bacteriën; 
voorkomen moest worden dat patiënten lucht inademden die door besmette 
patiënten was uitgeademd. Technische installaties waren daarvoor geschikt: met
behulp van mechanische ventilatie kon verontreinigde lucht worden afgevoerd 
en verse lucht gezuiverd.22 In de tentoonstellingscatalogus van 1899 werd het 
'propulsiesysteem' van het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam als voorbeeld 

20 J.L.C. Wortman 1915, 1325 (besmetting), 1328 (centralisatie). Aanraking: Jeanne Kisacky 2013, 86. 
Voortaan werden paviljoens bovendien gebruikt om de verschillende afdelingen te huisvesten, zoals in het
nieuwe ziekenhuis van Groningen (Noor Mens 2010, 19).

21 N.P. van Spanje 1899, IX. Vgl. Joost Vijselaar 1982, 10-11, 19 over geneesheren van 
krankzinnigengestichten die het contrast met het verleden benadrukten en het heden extra rooskleurig 
voorstelden.

22 Jeanne Kisacky 2013, 86. 
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genoemd. Dit systeem had het voordeel “dat men de lucht van bepaalde 
controleerbare plaatsen kan nemen en die vooraf kan zuiveren van stofdeeltjes 
bijv. door de lucht door gaas of door waterstralen te laten strijken”.23

Ook verlichting en verwarming werden gezien als verontreinigingsbronnen: 
de oude ziekenzaal op de tentoonstelling had “walmende olielampen” en een 
potkachel.24 Potkachels werden op kolen gestookt en verspreidden rook en stof 
in de kamer. De 'moderne ziekenzaal' had daarentegen gasgloeilicht en centrale 
verwarming. Ten tijde van de tentoonstelling waren gaslampen zelfs alweer uit 
de tijd vanwege de koolstofdioxide die zij produceerden. Van Spanje schreef in 
de catalogus: “Een flinke gasvlam geeft dus bijna even zooveel verontreiniging 
van de lucht als 5 zieken!” Elektrisch gloeilicht produceerde daarentegen geen 
koolstofdioxide, geen warmte, geen gaslekken en “men kan het door 
stopcontacten met lichtkabels overal aan 't ziekbed brengen”.25 Dit type 
verlichting was te vinden in de 'moderne operatiekamer' die ook op het gebied 
van verwarming en ventilatie het nieuwste van het nieuwste had:

“Bij avond geschiedt de verlichting door electrische gloeilampjes, 
bijeengebracht onder een wit geëmailleerd ijzeren scherm hangende boven 
de operatietafel (geleverd door J.W.H. Uytenbogaart te Utrecht). De 
verwarming geschiedt met door gaas gefiltreerde, verhitte buitenlucht, die 
beneden rechts en links door roosters in de kamer aangevoerd wordt, na 
alvorens op voldoenden vochtigheidstoestand te zijn gebracht. Door twee 
roosters wordt de afvoer der lucht bij zomer- en winter ventilatie geregeld.”26

Voordat ontdekt was dat ziekten zich door aanraking konden verspreiden, was 
opereren in een ziekenhuis vaak riskanter dan in een woonhuis, aldus Van 
Eysselsteijn, de geneesheer-directeur van Groningen. “De opeenhooping van 
smetstoffen en de onbekendheid met den aard daarvan brachten dit mede.”27 Zo 
werd de operatiekamer in het oude ziekenhuis van Groningen schoongemaakt 
door de aardappelschilsters en was die een doorloop tussen de patiëntenafdeling
en het zusterhuis.28 De 'oude operatiekamer' op de tentoonstelling in Arnhem 
was net zo onhygiënisch, blijkt uit Eigen Haard:

“In het midden staat de oude houten operatietafel; tegen den muur de 

23 N.P. van Spanje 1899, VII. 
24 'De Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 494.
25 N.P. van Spanje 1899, VII-VIII.
26 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 25.
27 G. van Eysselsteijn 1907, 25. 
28 B.P. Tammeling 1978, 133.
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mahoniehouten instrumentenkast en de lompe irrigatorstander en op een 
klein tafeltje eenige der gezellige blauwe schotels, waarin de voor een leek 
wel heel schoone maar voor een modern chirurg foei-vieze sponzen werden 
bewaarden, met welke wonden enz. werden afgewasschen. Maar dit laatste 
herinneren zich alleen de ouderen. Een miniatuurwaschkommetje was 
voldoende voor den chirurg om zijn handen te reinigen. In een slecht 
gesloten laadje werd het verband bewaard.”29 

In de 'moderne operatiekamer' van de tentoonstelling waren bouwmaterialen 
onderdeel van de verpleegstrategie: vloeren en wanden moesten gemakkelijk 
kunnen worden gereinigd. “Hier alles glad, glanzend en licht, zonder één 
hoekje, waar zich stof zou kunnen ophoopen.”30 Een glad oppervlak moest 
voorkomen dat bacteriën zich konden ophopen en vermenigvuldigen. Volgens 
de tentoonstellingscatalogus was een stenen vloer “die heerlijk te reinigen en af 
te spoelen is” het beste, maar dit type werd vrijwel alleen in operatiekamers 
toegepast vanwege de kosten. Alleen in het Diaconessenhuis van Utrecht was 
ook in de ziekenzaal een stenen vloer te vinden. Het beste alternatief was een 
parketvloer “die nat kan worden opgenomen, en zoo min mogelijk naden 
heeft”.31 Op de tentoonstelling was zelfs de deur van de operatiekamer naar de 
verband- en steriliseerkamer “geheel glad en nauwkeurig aan den wand 
aansluitend”.32

In oude ziekenzalen had men volstaan met “een paar waschkommen en 
lampetkannen, die ergens op de gang gevuld moesten worden”. De privaten 
waren van lood of ijzer gemaakt, stonden middenin de zaal – en waren 
verbonden met een beerput.33 De oude ziekenzaal op de tentoonstelling was niet 
anders: “Aan een gootsteen in de zaal wordt de noodige reiniging der artikelen 
voor ziekenverpleging verricht, terwijl zich in de rechterhoek der zaal een 
privaat bevindt, waarvan de deur gesloten wordt gehouden door een zandzak 
aan een touw, loopende over een katrol.”34 Anno 1899 vroeg een ziekenhuis 
echter om “talrijke waschbakken met heet en koud water” en om een 
“watercloset van verglaasd aardewerk, met zwanenhals, syphon of hevel voor 
stankafsluiting” – niet middenin de zaal, maar “in ruim verluchte en verlichte 
uitbouwen”. Zelfs het meubilair werd ingezet in de strijd tegen de ziektekiemen.
In nieuwe ziekenhuizen sliepen patiënten in “ijzeren ledikanten, met 

29 'De Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 491.
30 'De Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 491. 
31 N.P. van Spanje 1899, VI. 
32 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 25. 
33 N.P. van Spanje 1899, X.
34 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 26. 
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gemakkelijk te reinigen spiraaldraadmatrassen”.35 Dat was een heel verschil met
de oude ziekenzaal op de tentoonstelling, aldus Eigen Haard:

“De korte, smalle, houten ledikanten met doppen- en stroozakken erin zien 
er ook niet smakelijk en gemakkelijk uit. De hooge gesloten wanden van de 
ledikanten waren een geschikte bedekking voor allerlei ongerechtigheid. 
Welk een gelegenheid om verboden waar te verstoppen, koekjes en 
lekkernijen door “het bezoek” meegebracht of de beruchte zakjes pruimtabak
bij de mannen!”36

Voor de tentoonstelling van 1899 hadden tientallen ziekenhuizen uit Nederland 
een enquête over de staat van hun onderkomen ingevuld. Hieruit blijkt dat het 
oude ziekenhuis van Groningen uit 1852 hopeloos verouderd was. Het was 
gebouwd volgens het corridorstelsel. De vloeren in de ziekenzalen waren niet 
van steen, maar van hout. Het gebouw werd verlicht door gas – dat weliswaar 
beter was dan petroleum, maar inmiddels was achterhaald door elektriciteit. Er 
was geen centrale verwarming, maar er waren “gewone kachels”, geen 
leidingnet voor warm en koud water en geen desinfectie-oven. In plaats van 
“water closets” had het ziekenhuis “gewone privaten”.37 Het nieuwe ziekenhuis 
van Groningen werd geopend in 1903. Het was gebouwd volgens het 
paviljoenstelsel. De vloeren waren van parquet-hydrofuge: parket gelegd in 
asfalt. Er was een eigen stoomfabriek voor de centrale verwarming, 
warmwaterbereiding, elektrische centrale, steriliseerinrichtingen, enzovoort. De 
toiletten waren aangesloten op een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie. De 
bouwkosten waren het dubbele van de begroting van bijna een miljoen gulden, 
onder andere vanwege de kostbare technische installaties.

35 N.P. van Spanje 1899, X.
36 'De Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 493.
37 N.P. van Spanje 1899, XX-XXI.
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9. KRANKZINNIGENGESTICHTEN: ziekenhuizen voor de geest

Tot omstreeks het midden van de negentiende eeuw werden krankzinnigen niet 
gezien als zieken. Een verslaggever van Eigen Haard in 1907: “De van hun 
verstand beroofden werden beschouwd als beesten, – minder zelfs dan de 
redelooze wezens, – en eenvoudig op beestachtige wijze behandeld.” Het 
tijdschrift herinnerde aan een man in Gelderland die door zijn broers was 
opgesloten “in 'n soort schuurtje waar hem als eenige ligging wat stroo werd 
verstrekt, dat nu en dan ververscht werd”:

“Door een luikje werd hem het eten toegeworpen. In dit donkere vunze, 
zwijnenhok leefde en stierf de rampzalige. Soms hoorde men het gillend 
gehuil of gebrul ver in den omtrek. Maar de familie raakte er aan gewend, 
stoorde er zich niet meer aan. De man stond voor hen gelijk met een 
ontembaar, gevaarlijk beest.”1 

In de dolhuizen werden daarom allerlei dwangmiddelen gebruikt, zoals 
dwangbuizen en handboeien. Dr. C.E. Daniëls van het Geschiedkundig 
Medisch-Farmaceutisch Museum te Amsterdam in 1907: “Men kon immers met
zoo'n zinneloos wezen niet redeneeren, evenmin als met een wild dier, waaraan 
hij in gevaarlijkheid voor zijn medeschepselen al heel erg nabij kwam: men was
er dus uit eigenbelang, uit zelfbehoud toe verplicht, om ongelukken te 
voorkomen.” Zo werden krankzinnigen als honden aangelijnd met een riem aan 
hun leren handboeien, wanneer men “een eindje ging wandelen in den tuin”. 
Sterker nog, ze waren een bezienswaardigheid voor de lokale bevolking. “Bij 
gelegenheid der kermis werd de schooljeugd in de gelegenheid gesteld om de 
“gekken”, in het dolhuis in hunne kooijen te gaan bekijken, op de manier als 
men een beestenspel bezocht.” Hiervoor werd een specifiek Nederlandse 
vinding gebruikt: de rolkoets, een kooi op wielen. De historicus J. ter Gouw in 
1870:

“Een fraai schouwspel! Vooral de gevaarlijke krankzinnigen of dollen, 
woedend over het gemis van hun vrijheid, zich wringende om en langs de 
traliën hunner hokken, tot razernij gedreven door het gezicht van die vrolijke
kermisgasten, wien het niet voldoende is stille toeschouwers te zijn, maar die
misschien ook nog de ongelukkigen tergen. En waarom ook niet? 't Is 

1 W.P.J.M. van den Heuvel 1907, 685. Over psychiatrische ziekenhuizen, met verdere 
literatuurverwijzingen: Noor Mens 2003. 
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immers de meening van het publiek, dat het de duivel is, die in die arme 
schepsels huisvest. En zou het dan niet een verdienstelijk werk zijn dien 
kwaden geest eens te plagen?”2

Rond 1880 ontstond de opvatting dat krankzinnigheid een ziekte was.3 Men 
kwam tot de overtuiging “dat men even goed zieke hersenen als een zieke lever 
of zieke nieren kan krijgen, zonder daaraan eenige schuld te hebben”.4 
Behandeling en zelfs genezing werden voortaan voor mogelijk gehouden.5 Er 
was daarom behoefte aan specifieke nieuwe gebouwen, ziekenhuizen voor de 
geest. “Vroeger meende men, dat ieder oud gebouw goed genoeg was voor een 
krankzinnigengesticht”, aldus geneesheer-directeur dr. N.J. Lemei in 1910.6 

In 1845 maakte de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat in Limburg een 
ontwerp voor een nieuw gesticht, maar hij gaf zelf aan de inspecteurs toe dat hij
geen idee had hoe een krankzinnigengesticht eruit moest zien.7 Rond 1900 was 
het ontwerpen van een psychiatrische inrichting een veeleisende opgave 
waarvoor de architect zich zelfs moest onderdompelen in de eisen van de 
psychiatrie. Desondanks is Steinhof in Wenen (1907) een van de weinige 
krankzinnigengestichten die in architectuurhistorische overzichtswerken aan de 
orde komt – en dan alleen omdat de bijbehorende kerk werd ontworpen door 
een architect die bij de esthetische canon hoort, Otto Wagner.8 

De informatie in dit hoofdstuk over oude dolhuizen is vooral afkomstig van 
geneesheren rond 1900. Om de wetenschappelijke vooruitgang te benadrukken, 
bestempelden zij oude behandelingsmethoden als barbaars, terwijl ze hun eigen 
methoden idealiseerden.9 Daniëls: “Thans berust alles op wetenschappelijke 
overwegingen: vroeger was het een volksgeloof dat tot de handelingen dreef.”10 
Zo waren in 1899 op de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling in Arnhem 
een 'oude krankzinnigencel' en een 'moderne isoleercel' te zien. Verder waren er 
verscheidene dwangmiddelen tentoongesteld, voornamelijk uit het Wilhelmina-
Gasthuis te Amsterdam en het St. Joris-Gasthuis te Delft.11 Dankzij de 

2 C.E. Daniëls 1907, 520 (zinneloos wezen), 523-524 (kermis), 525 (handboeien). 
3 Joost Vijselaar 1982, 19.
4 C.E. Daniëls 1907, 525. Het museum was een onderdeel van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het is 

later overgenomen door het Boerhaave Museum in Leiden.
5 Adolf Funk 1891, 1.
6 N.J. Lemei 1910, 209. De vergelijking met ziekenhuizen is al vele malen gemaakt, recent bijvoorbeeld in 

Harry Oosterhuis 2012, 101. 
7 Joost Vijselaar 2012, 285.
8 Steinhof: Leonardo Benevolo 1971a, 285; Henry-Russell Hitchcock 1978, 470; Nikolaus Pevsner 1976, 

157; David Watkin 2001, 548. 
9 Joost Vijselaar 1982, 10-11 (idealisering), 19 (contrast).
10 C.E. Daniëls 1907, 526.
11 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 26-27 (kamers), 31-32 
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inspanningen van Daniëls waren de kamers en dwangmiddelen vanaf 1902 
permanent te zien in het Geschiedkundig Medisch-Farmaceutisch Museum. Hij 
had de collectie verzameld “ten einde den nazaat te doen zien, waarmede men in
vroeger dagen, omdat men niet beter wist de arme krankzinnigen heeft 
behandeld”.12

Dwangmiddelen stonden symbool voor de oude behandeling, toen het 
ongevaarlijk maken van de krankzinnige voor zijn omgeving vooropstond. 
Daniëls gaf een uitvoerige beschrijving van een paar van die middelen in Eigen 
Haard in 1907. Het 'dwangpak' bedekte de patiënt letterlijk van top tot teen: 
dikke leren zolen, met hooi en zaagsel gevoerde moffen en een bijt- en 
spuwmasker. De polsen konden met een riem tegen het lichaam of zelfs achter 
de rug worden gesnoerd “ten einde de beweging der handen tot een minimum te
beperken”. Een alternatief voor het dwangpak was de dwangbuis, waarbij de 
armen over elkaar werden gedwongen. De 'kinderstoel' was een andere 
miniatuurgevangenis, bedoeld voor 'onzindelijken'. De patiënt werd hierin 
zittend vastgesnoerd met een po onder zijn zitvlak en een tafelblad voor voedsel
of speelgoed, zodat men de hele dag geen omkijken naar hem had. De voetplaat 
kon 's winters worden verwarmd.13

De cellen waarin krankzinnigen werden opgesloten waren in feite ook 
dwangmiddelen. Op de tentoonstelling in Arnhem en later in het Medisch-
Farmaceutisch Museum was een vroegere krankzinnigencel te zien uit het 
Buitengasthuis in Amsterdam, dat tot 1893 in gebruik was (het werd in 1937 
gesloopt). De cel was weer een bewijs voor de beestachtige behandeling van 
krankzinnigen. “Aan den binnenkant van de deur zijn de krassen van hun 
nagels, als zooveel teekenen van hun wanhopige pogingen om bevrijd te 
worden, nog te zien.”14 De tentoonstellingscatalogus: 

“De vloer is van planken, de muren van ruwe steen. De toegang tot den cel 
verleent een dubbele deur, met zwaar slot; de binnenste deur is voorzien van 
een schaft-klep dienende tot aanreiken van het eten en tot bespieden van den 
krankzinnige. Een houten brits, waarop de krankzinnige zoo nodig gebonden
kan worden met singelband om den buik, met ketting en slot om de beenen, 
banden om de handen en met linnen kap als spuwlap om, dient tot rustplaats,
terwijl zich bovendien in een hoek van de cel een privaat zonder deksel 

(dwangmiddelen).
12 C.E. Daniëls 1907, 522. 
13 C.E. Daniëls 1907, 524-525. 
14 M.W. Pijnappel 1902, 728. Het Buitengasthuis lag aan de inmiddels gedempte Overtoomse Vaart. Direct 

ten westen van het gebouw werd in 1893 het Wilhelminagasthuis geopend.
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bevindt. Boven de deur is een getraliede opening voor ventilatie en 
verlichting; vensters ontbreken in de cel.”15

In het museum was ook een cel voor 'onzindelijken'. Deze was bekleed met 
lood, de slaapplaats bestond uit twee schuine vlakken die samen een goot 
vormden. De patiënt sliep er naakt en zonder beddengoed; patiënt en kamer 
konden zo gelijktijdig worden gereinigd “met één waterstraal”. Het water liep 
onder de deur door naar een goot – de vergelijking met een stal was gauw 
gemaakt.16

Eind negentiende eeuw werden allerlei nieuwe behandelmethoden 
ontwikkeld. Een van die methoden was de bedbehandeling: krankzinnigen 
werden hierbij – net als andere zieken – in bed verpleegd. De beestachtige 
behandeling had patiënten alleen maar meer opgewonden, de nieuwe methode 
zorgde voor rust, aldus een inspecteur van krankzinnigengestichten in 1886:

“Deze maatregel treft vooreerst de nieuw aangekomenen, die daardoor den 
indruk krijgen, dat zij als ziek aangemerkt worden, – voorts de onrustigen, 
die in de horizontale houding genoodzaakt zijn stil te blijven liggen, – en dan
zij, die door zwaarmoedigen angst gedreven tot zelfmoord geneigd zijn en te 
bed liggende gemakkelijker te bewaken zijn. Ik behoef wel niet hierbij te 
voegen, dat de rust in het gesticht daardoor aanmerkelijk bevorderd wordt en
men veel minder tot toepassing van lijfsdwang en afzondering behoeft over 
te gaan.”17

De nieuwe methoden stelden nieuwe eisen aan de gebouwen: gestichten 
veranderden meer en meer van gevangenissen in ziekenhuizen. Neem 
bijvoorbeeld de 'normale verpleegkamer van rustige krankzinnigen' op de 
tentoonstelling in Arnhem: “Deze kamer onderscheidt zich in niets van de 
gewone ziekenkamers, daar dan ook de krankzinnige als elke zieke behandeld 
en verpleegd wordt, wanneer niet bij uitzondering zijn tijdelijk overplaatsing 
naar de isoleercel noodig is.”18 In een ziekenzaal waren alle vloeren, wanden en 
meubels echter gemaakt voor eenvoudige reiniging, terwijl in een gesticht 
opwekking het doel was. Eigen Haard in 1899: “Al de kleuren en de patronen in
de kamer, de wijze waarop het licht valt en de meubels geplaatst zijn, de keuze 
van de voorwerpen, waarmee de zieke omringd wordt, – alles kan meewerken 

15 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 27.
16 C.E. Daniëls 1907, 524.
17 Citaat: J.N. Ramaer 1886, 374. 
18 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 27. 
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om den patiënt beter en rustiger te stemmen.”19 
Een andere nieuwe methode was de permanente badbehandeling, waarbij 

patiënten werden gekalmeerd door ze letterlijk dagenlang in bad te houden. 
Nieuwe gestichten hadden daarom behoefte aan grote badkamers, voorzien van 
allerlei bouwkundige innovaties om patiënten (tegen zichzelf) te beschermen. 
De eerdergenoemde verslaggever van Eigen Haard bezocht in 1907 het gesticht 
Endegeest in Oegstgeest (1897). Hij benadrukte het enorme verschil tussen de 
humane badbehandeling daar en de beestachtige dwangmiddelen van weleer:

19 'De Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 492.
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zich rond 1900 afzetten. Rechts van de cel is het privaat. 



“Zeer merkwaardig is ook het middel waarmee men thans lijders die een 
aanval van woede of razernij krijgen, tot kalmte weet te brengen. Vroeger 
waren er geen riemen genoeg om zoo iemand vast te snoeren, thans is er van 
dwang géén sprake meer. Men heeft daarvoor thans o.a. de permanente 
baden. Laat ik trachten u dit wat duidelijker te maken. Stel u voor een ruime 
badkamer waar vier baden naast elkander staan. De onrustige patient wordt 
gewoon in 't water, – dat op een bepaalde temperatuur gehouden wordt, – 
gelegd en blijft soms dagen en nachten achtereen in de badkuip. Er is 
voortdurend toezicht van een verpleegster; wat als absolute eisch moet 
worden gesteld. Dat de temperatuur nooit te hoog kan worden, daarvoor 
zorgt een thermometer die langs electrischen weg een schel laat klinken 
zoodra de hoogst-toegestane graad bereikt wordt. Bovendien zou een 
onvoldoende contrôle zelfmoordpogingen in de hand werken. De resultaten 
van deze “badkuur” zijn bepaald verrassend. De patiënten voelen zich 
behagelijk in het bad en de kalmte keert langzamerhand terug waarna dan 
weer tot de bedverpleging wordt overgegaan. Zoo werd mij een geval 
medegedeeld van een jongen man, die tengevolge eener ziekte krankzinnig 
was geworden en gedurende… drie maanden voortdurend in het bad 
verbleef. De uitwerking was boven de grootste verwachting. De patiënt 
bleek én van ziekte én van zijn krankzinnigheid genezen te zijn.”20 

In nieuwe krankzinnigengestichten maakte opsluiting plaats voor maximale 
vrijheid, vanwege de gunstige uitwerking op de patiënten. In Endegeest konden 
ongevaarlijke patiënten in de tuin rondlopen en de meest betrouwbaren vrij in 
het bos. Ontsnappen werd dus makkelijker – maar dat nadeel nam de 
geneesheer-directeur op de koop toe. De verslaggever die Endegeest in 1907 
bezocht: “Maar het bewijs wordt geleverd, dat ook zonder dwangbuizen en 
opsluiting – dingen die maar al te dikwijls dienden om de patiënt nog meer op te
winden, – een goede en doeltreffende verpleging mogelijk is.” Het complex 
deed volgens hem in niets meer denken aan een gevangenis: “de inrichting 
gelijkt meer op 'n ziekenhuis dan op 'n krankzinnigengesticht”. Het was 
notabene ontworpen volgens het paviljoenstelsel, met allerlei kleine gebouwtjes
in plaats van één groot gebouw. 

“Geen sloten, geen gegrendelde deuren, geen eng traliewerk, geen menschen
met dwangbuizen, géén razenden, tierend achter met ijzer beslagen deuren. 
Niets, niets van dit alles. Vriendelijk, huiselijk ziet alles er uit, de omgeving 

20 W.P.J.M. van den Heuvel 1907, 688. 

104



in haar kalme rust ademt… vrijheid. Men stelle zich deze inrichting dan ook 
vooral niet voor als 'n groot, zwaar gebouw dat zelf reeds in zijn 
gevangenisachtig uiterlijk de kenteekenen draagt van 'n 
krankzinnigengesticht. Het is 'n geheel complex van gebouwtjes die er allen 
doodgewoon uitzien en systematisch over het terrein verspreid liggen.”21 

De 'moderne isoleercel voor onrustige krankzinnigen' op de tentoonstelling in 
Arnhem was afkomstig uit Endegeest dat toen als modelinrichting 
bekendstond.22 Er werd nog van een 'cel' gesproken, maar volgens de 
verslaggever van Eigen Haard hield de vergelijking daarmee op. De deur werd 
namelijk niet afgesloten, maar de patiënt stond wél voortdurend onder toezicht. 
“Ik heb verscheidene van deze vertrekjes gezien en kan getuigen dat ze er alle 
vriendelijk, goed onderhouden uitzien, eenvoudig doch goed gemeubeld, 
kortom in geen enkel opzicht aan cellen of iets dergelijks doen denken.”23 Zo 
was de getraliede opening boven de deur vervangen door een venster, waardoor 
daglicht naar binnen kon en de patiënt naar buiten kon kijken. Hierdoor zou hij 
zich minder afgesloten voelen van de buitenwereld, terwijl het glas “bijna 
absoluut onbreekbaar” was.24 De 'moderne isoleercel' op de tentoonstelling was 
voorzien van de nieuwste materialen en installaties:

“De cel heeft een parketvloer, geleverd door de firma Martin en Co. te 
Amsterdam, de wanden zijn geheel glad en overal in de cel zijn 
vooruitstekende of kantige gedeelten zorgvuldig vermeden en zijn de hoeken
zooveel mogelijk afgerond. Door roosters geschiedt de ventilatie en de 
toevoer van versche, warme lucht. Door een venster met ruitjes van hardglas,
aan de buitenzijde aangebracht, heeft de patiënt het vrije uitzicht op bosch of
tuin. Door een gaslicht voor een raampje boven de deur (deze laatste zonder 
kijkgat) wordt het inwendige van de cel bij avond verlicht.”25 

In de periode 1884-1910 werden maar liefst negentien nieuwe 
krankzinnigengestichten gebouwd.26 De Limburgse hoofdingenieur had in 1845 
geen idee gehad hoe een gesticht eruit moest zien. Veertig jaar later bestond 

21 W.P.J.M. van den Heuvel 1907, 686-688.
22 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 26-27. 
23 W.P.J.M. van den Heuvel 1907, 686.
24 'De Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 493.
25 Catalogus van de Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling 1899, 26-27. 
26 Joost Vijselaar 1982, 17. Volgens Harry Oosterhuis 2012, 94 werd de bouwhausse “mogelijk gemaakt 

door de ruimere financiële middelen als gevolg van de economische groei en de 'Indische baten' alsook 
door de actievere bemoeienis van zowel de overheid als maatschappelijke en kerkelijke organisaties met 
sociale vraagstukken in het algemeen en de krankzinnigenzorg in het bijzonder”.

105



daarover algehele consensus in de architectenwereld. De meeste gestichten 
waren buiten de stad gelegen en hadden een enorm terrein: in deze prikkelarme 
omgeving kon veel worden gewandeld. Er werden nieuwe 
behandelingsmethoden gebruikt, zoals de bedbehandeling, permanente baden en
arbeidstherapie. De meeste gestichten waren – net als ziekenhuizen – gebouwd 
volgens het paviljoenstelsel. Krankzinnigen werden echter verdeeld over 
paviljoens voor rustigen, halfrustigen en onrustigen – alles om overprikkeling te
vermijden. Het eerste gesticht volgens het paviljoenstelsel was Veldwijk te 
Ermelo (1893). Een architect in 1909:

“Niet te midden van het drukken stadsgewoel maar buiten, in eene landelijk 
omgeving, te midden van uitgestrekte bosschen werd de Inrichting geplaatst;
en niet slechts een gebouw dat allen tot verblijf zou verstrekken, maar 
onderscheidene paviljoens los en vrij van elkander, al naar den aard en 
gesteldheid der patienten ingericht, werden opgetrokken en er werd naar 
gestreefd eene liefelijke omgeving te scheppen die al aanstonds op de lijders 
zelf een weldadigen invloed moest uitoefenen. Maar ook de wijze van 
verpleging werd een geheel andere. Niet door dwangbuis of eenzame 
opsluiting, maar door losser en vrijer beweging als 't even kon, werd heil 
gezocht en aan minder ernstige kranken de gelegenheid geboden een 
handwerk of vak te beoefenen, waarvoor in de onderscheidene werkplaatsen,
die het terrein omzoomden, òf op het terrein zelf, overvloedige gelegenheid 
– voor deze kleine maatschappij op zich zelf – bestond.”27

27 H. Bonda 1909, 341. 
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10. OPENBARE SLACHTHUIZEN: beschermers van de volksgezondheid

In de negentiende eeuw waren slagerijen over de stad verspreid. De stad 
Groningen had rond 1900 meer dan honderd slachtplaatsen. Dat betekende 
allereerst dat het vee door de soms nauwe straten van de binnenstad moest 
worden gedreven. Bevond de slachtplaats zich in een kelder dan moest het vee 
vervolgens over een trap naar beneden worden gedreven.1 De architect J.F. 
Metzelaar in 1865: 

“De slagtplaatsen, bij onze vleeschhouwers in gebruik, zijn zelden 
opzettelijk tot slagtplaatsen aangelegd, dikwijls midden of achter in naauwe 
gangen of slopjes gelegen, waardoor naauwelijks een goed gemeste os 
gedreven kan worden, en aan alle kanten door woningen omringd, ja soms in
benedenverdiepingen, waarboven woonkamers zijn.”2

Binnen werd het met de hygiëne niet zo nauw genomen. Zo kwam het voor “dat
men sputen op den vloer werpt en tabakswalmen bij het versche vleesch brengt, 
of de slagersknecht het mes eens tusschen zijn met speeksel en tabakssap 
bevochtigde lippen houdt”. Als de slager een plas moest doen, hoefde hij de 
ruimte soms niet eens te verlaten. Vaak liepen binnen honden en katten rond, 
afgekomen op het afval dat ze kregen toegeworpen.3 Veeartsen konden 
onmogelijk alle slachterijen controleren: “Het is ondoenlijk een voortdurend 
behoorlijk toezicht te houden op tientallen of honderdtallen van slachterijen in 
uiteenliggende stadswijken voorkomende.”4 

De onhygiënische toestanden en de gebrekkige controle vormden een 
rechtstreekse bedreiging voor de volksgezondheid. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw werden daarom overal in grote Europese steden hoe langer 
hoe meer openbare slachthuizen opgericht: per gemeente één gebouw waar alle 
slachtingen plaatsvonden. Nergens anders lijkt bij architectuurhistorici de 
weerstand groter om achter de gevel te kijken dan bij slachthuizen, vanwege het
voor velen afstotelijke bedrijf dat er wordt uitgeoefend. Nergens anders wordt 
de vraag naar architectuur als oplossing voor maatschappelijke problemen 
echter duidelijker: het doel van openbare slachthuizen was niets minder dan de 
bescherming van de volksgezondheid. De voordelen voor de maatschappij 

1 P.A. Koolmees 1997, 112. Dit is nog altijd het beste boek over slachthuizen (1795-1940), met verdere 
literatuurverwijzingen.

2 J.F. Metzelaar 1865, 124.
3 P.A. Koolmees 1989, 35-36. 
4 J. de Koning 1895, 659.
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waren groot. Ten eerste maakte de concentratie van alle slagers op één plaats de 
vleeskeuring door veeartsen een stuk eenvoudiger. En ten tweede werd alle 
overlast en verontreiniging tot één plek beperkt:

“De groote voordeelen, verbonden aan een abattoir, wat betreft het 
concentreeren van alle afval en vuil, het bewerken van ingewanden, vet, 
bloed, borstels, enz. op een enkele plaats buiten de bebouwde kom der 
gemeente, waardoor verontreiniging van den bodem, het water en van de 
lucht op een groot aantal plaatsen in de gemeente wordt verhinderd, 
behoeven zeker geen nader betoog.”5

Het citaat is afkomstig uit het rapport Keuring van vee en vleesch in Nederland 
uit 1894. Het werd uitgebracht door de Maatschappij ter Bevordering der 
Veeartsenijkunde. Via vragenlijsten was de keuring in vrijwel alle Nederlandse 
gemeentes onderzocht. Vooral de berichten over knoeierij door vilders waren 
weerzinwekkend. Vilders haalden kadavers – al dan niet in staat van ontbinding 

5 D.F. van Esveld 1894, 143-144. 
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– op bij boeren, om ze de stad in te smokkelen per schip, postkar of zelfs 
pakketpost en daar te verhandelen. Voor bedorven vlees van gestorven dieren 
waren slimme methodes ontwikkeld om ze er als vers vlees uit te laten zien: 
chloorkalk om de stank te verwijderen, koolzure kalk om te bleken, keukenzout 
en salpeter voor een rode kleur. Vlees van oude versleten paarden werd 
verkocht als runderrookvlees, hun tongen als ossetongen. Honden, katten, 
bejaarden en dorpsgekken mochten gratis voorproeven. Veel van het 
vildersvlees belandde uiteindelijk in de zogenaamde 'triepbakken': de 
voorlopers van de snackbar, waar arme mensen – vooral op zaterdagavond – 
goedkoop vlees kochten.6 Het rapport: 

“Is soms het vleesch van gestorven dieren (paarden, ezels, koeien, varkens, 
enz.) hoogrood en onooglijk van kleur, de slachtertjes weten goeden raad. De
walgelijke massa gaat in een grooten ketel en wordt in een sterke 
potaschoplossing [kaliumzout] flink gekookt. Bleek, als kalfsvleesch, dus 
geheel verjongd, komt het te voorschijn. Als zoodanig verwerkt, onder 
gehakte ingewanden van geslachte dieren, vindt het zijn weg naar de 
triepbakken, om als triep in de magen van het arme volk te verdwijnen.”7

Een dieptepunt in het rapport over vleeskeuring vormden de berichten uit 
Leiden. Ook bovenstaande citaat had er betrekking op. In deze stad kwam ziek 
vlees uit omringende gemeenten terecht, “ja zelfs vleesch, aan het abattoir te 
Amsterdam afgekeurd, wordt den Leidenaars nog als een lekker beetje 
voorgezet”. Zelfs tuberculose was geen hindernis: bij de slacht werden de zieke 
witte plekken – 'parels' – simpelweg weggesneden. Een veearts uit Leiden had 
in 1891 een aan ziekte gestorven rund gerapporteerd. De oorzaak van de ziekte 
werd gevonden in de baarmoeder met rottende placenta. Het vlees werd door 
een vilder gewoon in de handel gebracht:

“Een verpestende lucht vervulde de localiteit waar het dier hing. De uterus, 
waarin de rottende secundinae nog aanwezig waren, gedeeltelijk gevuld met 
een kaasachtigen detritus, was de bron van stank en de oorzaak van de 
ziekte. Desniettegenstaande wordt het vleesch van dergelijk dier geheel en 
al, tot het laatste vezeltje in consumtie gebracht. Het mag werkelijk een 
welwillendheid van een vilder worden genoemd, indien hij den uterus niet 

6 P.A. Koolmees 1997, 90-92. 
7 D.F. van Esveld 1894, 147. Ik bedank Ulco Kooystra, promovendus wetenschapsgeschiedenis (RUG), 

voor de hedendaagse benaming van potas.
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uitspoelt en eveneens in consumtie brengt. Groote massa's parelziek vleesch 
worden in Leiden gebruikt; een vilder deelt mede dat het onder de schamele 
gemeente gewoonte is om voor een dubbeltje “stukkies” te halen, waarbij 
dan den slachter wordt verzocht er niet te veel pokken (tuberkelhaarden) bij 
te doen.”8

Ook het slachtafval bij de slagerijen was gevaarlijk voor de volksgezondheid. 
Het volgde de weg van alle afval: het werd op straat of in de gracht gegooid, of 
het riool in – als dat er was. De architect G.J. Veenstra in 1908: “Zeer zeker 
hebben de omwonenden van particuliere slagerijen in de stad, en vooral als deze
geen goede rioleering bezit, veel last van stinkende dampen en ook van den 
stuitenden aanblik van het in de straatgooten vloeiend bloed.”9 Het Vredeshofje 
van Scheveningen stond daarom bekend als de Bloedpoort, naar het bloed dat 
via de open goot van de slager door de straat stroomde.10 

Uit dezelfde grachten waarin het afval terechtkwam, haalden andere mensen 
hun drinkwater. In 1866 werden in een maand 765 kadavers uit de grachten van 
Amsterdam opgevist. Ook werd er melding gemaakt van rottende dieren en 
ingewanden in de buurt van de filters voor de waterleiding.11 In het ideale geval 
werd het afval via het riool afgevoerd naar het kanaal of rivier in de buurt. In 
het slechtste geval sijpelde het vocht door de wanden van het riool zo het 
grondwater in, “daar de riolen doorgaans slecht aangelegd en lek zijn”.12 Een 
anonieme auteur in 1896:

“Bij vele slagers immers hebben bloed en vuil, afval van het slachten, zoo 
niet geheel, dan toch deels vrije baan in goten, grachten, riolen, of wel dit 
kan ongehinderd in den grond trekken. De bodem wordt daardoor 
verontreinigd, alsook drinkwater en dampkring staan daaraan bloot.”13 

De gevolgen van het gebrek aan hygiëne in particuliere slachtplaatsen en de 
verkoop van slecht vlees laten zich raden: grootschalige voedselvergiftiging. 
Duitsland werd in de jaren zestig van de negentiende eeuw getroffen door 
trichinenepidemieën. De ziekte trichinose werd verspreid door rondwormen, 
waarvan de larven zich in het spierweefsel van varkens inkapselen. Via de 
consumptie van rauw vlees konden de larven terechtkomen in het 

8 D.F. van Esveld 1894, 146-147.
9 G.J. Veenstra 1908, 131. 
10 HGA fotonr. 0.36561.
11 P.A. Koolmees 1997, 111.
12 J.F. Metzelaar 1865, 125. 
13 'Slachthuizen en vleeschkeuring van overheidswege. I', NvdD, 7-2-1896. 
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maagdarmkanaal of spierweefsel van mensen.14 Alleen al in het jaar 1890 
vonden in Nederland de volgende incidenten plaats:

“In Oene en Oldebroek werden twintig personen ziek en stierf er éen, na het 
gebruik van vleesch eener z.g.n. “uit nood” geslachte koe. In April 1890 
werden ongeveer veertig personen in het diaconessenhuis te Utrecht ziek, na 
het gebruik van rundvleesch, dat waarschijnlijk frauduleus was ingevoerd. 
Bij verschillende bruiloftsgasten te 's-Gravenhage had vleeschvergiftiging 
plaats, na 't gebruik van varkensvleesch.”15

Een geruchtmakend incident was de leverworstvergifting in Middelburg. In 
1874 waren 343 mensen in Middelburg en omstreken ernstig ziek geraakt na het
eten van leverworst – zes van hen stierven. Een arts die meer dan zestig 
gevallen had behandeld, beschreef de volgende symptomen:  

“Korter of langer tijd na het nuttigen der worst ontstaat een gevoel van 
onwelzijn, misselijkheid, vervolgens braken van groenachtige stoffen en te 
gelijk ontlasting per anum van dunne, waterachtige, eerst geele, later 
grasgroene, zeer stinkende stoffen […]. De tong is met een bruin beslag 
bedekt, met roode randen, bij enkelen droog, bij velen vochtig, maar bij allen
is de dorst onleschbaar.”16

Dat was slechts de beginperiode; bij velen hielden de verschijnselen weken aan.
De “provincialen veearts 1sten klasse” die de varkens voor en na de slacht had 
gekeurd, had geen bijzonderheden ontdekt. Ook een proef met toediening aan 
een hond leverde niets op, behalve “eene kleine indigestie”. Na de vergiftiging 
werd de overgebleven worst bij de betreffende slager in beslag genomen en 
onderzocht door verschillende deskundigen.17 Pas in 1888 bleek dat het vlees 
afkomstig was geweest van in nood geslachte koeien – dus geen varkens – die 
aan een maagdarm- of baarmoederontsteking hadden geleden.18 

In Middelburg waren de varkens die in de winkel werden geslacht, voor en 
na de tijd gecontroleerd door een veearts. Dertig jaar na het incident bleek dat er
in heel Zeeland slechts zestien veeartsen waren belast met de vleeskeuring, 
waarvan zes ongediplomeerden, die het vak in de praktijk hadden geleerd. 

14 P.A. Koolmees 1997, 99-100 (trichinose), 111 (Duitsland). 
15 'Slachthuizen en vleeschkeuring van overheidswege, I', NvdD, 7-2-1896. 
16 A.A. Fokker 1874, 244 (symptomen), 248 (slachtoffers), 251 (doden). 
17 A.A. Fokker 1874, 253-254. 
18 P.A. Koolmees 1997, 123.
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Andere personen die vlees keurden waren: “1 herbergier, 1 winkelier, 1 barbier-
kleermaker, 2 slachters, 1 ambtenaar der belastingen, 1 schoenmaker; in 2 
gemeenten geschiedt het door de politie en in één door den koster der kerk!” De
toestand elders in het land was soortgelijk: in de helft van de gemeenten werd 
niet gekeurd en waar wél gekeurd werd, meestal enkel vlees van in nood 
geslachte dieren.19 De helft van alle keurmeesters was geen arts.20 

De oprichting van openbare slachthuizen was een van de aanbevelingen uit 
Keuring van vee en vleesch.21 Het rapport dateerde zoals gezegd uit 1894. In 
1875, een jaar na 'Middelburg', was de Hinderwet ingevoerd: gemeenten 
mochten particuliere slachterijen voortaan verbieden, als er een algemene 
slachtplaats was. Jarenlange discussies stonden de uitvoering echter in de weg –
in Den Haag maar liefst 36 jaar. De grote vraag was doorgaans of de gemeente 
de bouw moest bekostigen: wogen de kosten op tegen het algemeen belang, de 
volksgezondheid?22 

Nederland liep achter op het buitenland. Reeds in 1859 werd in Nederland 
van “de beroemde slagthuizen te Parijs” gesproken.23 Acht jaar later, in een kort 
bericht over het abattoir in de Parijse voorstad Montmartre: “De steden van het 
buitenland hebben meest alle reeds sedert lang bijzondere en voortreffelijke 
slagthuizen, waar de grootste zindelijkheid heerscht.”24 Eind negentiende eeuw 
maakte Duitsland een inhaalslag: telde het in 1870 nog tachtig slachthuizen, in 
1902 waren dat er achthonderd.25 Aanleiding waren de trichinenepidemieën en 
andere vleesvergiftigingen.26 Het rapport over vleeskeuring plaatste Nederland 
in dezelfde categorie als Engeland, Noorwegen en Zweden, “landen, waar 
publieke slachthuizen tot de zeldzaamheden behooren”.27 (Engeland 
importeerde vooral).28 

Een ingenieur die als gemeenteraadslid betrokken was bij de bouw van het 
slachthuis van Nijmegen, achtte in 1898 “den tijd niet ver verwijderd, waarin zij
zoo algemeen zullen zijn als thans de gasfabrieken en waterleidingen”.29 Enkele 
jaren later schreef een leraar veeartsenij dat Nederland achterliep op het 

19 A.J.C. Snijders 1897, 421-422. Ongediplomeerde veeartsen werden 'empiristen' genoemd (D.F. van 
Esveld 1894, 151).

20 J. de Koning 1895, 658.
21 D.F. van Esveld 1894, 163.
22 P.A. Koolmees 1997, 136-173. Den Haag: A. Schadee 1911, 788. 
23 W.R. Boer 1859, 257.
24 'Slagthuizen te Parijs', Schat der Gezondheid, 10 (1867), 62. 
25 Felix Moritz 1909, 14.
26 P.A. Koolmees 1997, 111.
27 D.F. van Esveld 1894, 168, 172.
28 L. Schoenfelder 1921, 5. 
29 J. de Koning 1898, 417-419. Slachthuis Nijmegen: 'Openbaar slachthuis te Nijmegen', Tel., 27-01-1896.
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buitenland, maar uit een korte inventarisatie bleek hoezeer hier aan de weg werd
getimmerd:

“Terwijl in het buitenland iedere gemeente van eenige beteekenis in het bezit
is van een abattoir en deze nuttige inrichtingen zelfs worden aangetroffen in 
gemeenten met 4 à 5000 inwoners, is het aantal er van in ons land zeer 
beperkt. Men vindt ze te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, 
Maastricht, Nijmegen, Roermond, 's-Hertogenbosch en Venloo (in de beide 
laatste gemeenten reeds dateerende van 1852 en 1837, terwijl Maastricht in 
1826 reeds een abattoir stichtte en December l.l. een nieuw slachthuis 
opende, geheel naar de eischen van den tijd ingericht). Verder is men aan het 
bouwen te Leiden en Haarlem en zijn planning aanhangig o.m. te Alkmaar, 
Zwolle en Enschede.”30

Een slachthuis voor een grote stad ontwerpen was een van de meest complexe 
opgaven voor een architect. Ten eerste vanwege de grote afmetingen; de 
capaciteit moest immers gelijkstaan aan die van alle particuliere abattoirs in de 
gemeente tezamen. In 1875 had Den Haag vijftig particuliere slachtplaatsen 
geteld.31 In 1911 werd het openbaar slachthuis geopend: het terrein besloeg 
bijna acht hectare en per jaar konden minstens 18.000 runderen, 23.000 stuks 
klein vee (kalveren en schapen) en 28.000 varkens worden geslacht. Ten tweede
was er een enorme hoeveelheid techniek nodig voor het efficiënt slachten van al
die dieren – en elke diersoort stelde andere eisen. In de late negentiende eeuw 
kwam daar de opmars van de koeltechnologie bovenop. Verder was alles in het 
slachthuis gericht op hygiëne: houten constructies waren uit den boze omdat ze 
konden gaan rotten, vloeren en wanden moesten eenvoudig kunnen worden 
gereinigd en bloed en darminhoud moesten worden afgevoerd zonder in het 
grondwater terecht te komen. De functionaliteit was zover doorgevoerd dat 
abattoirs bijna echte machines leken, ontworpen om zo efficiënt en hygiënisch 
mogelijk voedsel te produceren. De Bouwwereld in 1909:

“Slachthuizen behooren tot die bouwwerken, welke zelfs aan den kundigsten
bouwmeester eene belangrijke vóór-studie tot taak stellen. Dit is nog te meer
het geval omdat voor slachthuizen nog geen bepaald type is vast te stellen; 
ze zijn, als het ware, nog in wording en véél zal nog verbeterd moeten 

30 D.F. van Esveld 1902, 49. In werkelijkheid dateerde het eerste slachthuis van Maastricht al uit 1824 (P.A. 
Koolmees 1997, 85).

31 Particuliere slachtplaatsen: P.A. Koolmees 1997, 112. 
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worden eer we een geheel modern slachthuis te zien krijgen.”32

32 ‘De prijsvraag voor het ontwerpen van goedkoope, eenvoudige en doelmatige slachthuizen, zonder en met
kunstmatige koelinrichtingen’, Bww., 8 (1909) nr. 2, 10.
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11. INLEIDING: Gesamtkunstwerken

Er was eens een rijke man die in een kunstwerk woonde. “Als hij een klink 
beetpakte, pakte hij kunst, als hij zich in een stoel neerliet, zat hij op kunst, als 
hij zijn hoofd moe in de kussens stopte, stopte hij het in kunst, als hij over de 
tapijten liep, zonken zijn voeten weg in kunst. […] Niets, helemaal niets was de 
architect vergeten. Asbakken, bestek, lichtschakelaars, alles, alles had hij 
gecombineerd. Maar dat waren geen gewone architectenkunsten, nee, in ieder 
ornament, in iedere vorm, in iedere spijker was de individualiteit van de 
eigenaar tot uitdrukking gebracht.” De eerste weken hield de architect toezicht, 
omdat elk voorwerp een vaste plek had. Soms moest hij “de detailtekeningen 
uitrollen om de plek voor een luciferdoosje terug te vinden”. Toen hij de man 
buiten de slaapkamer op speciaal voor die ruimte ontworpen pantoffels betrapte,
volgde een reprimande: “Met deze twee onmogelijke kleurvlakken verknalt u de
hele harmonie. Ziet u dat dan niet?” Zijn sokken mocht de man aanhouden. Er 
volgde een ruzie over de verjaardagscadeaus die de man had gekregen. “Hoe 
komt u erbij zich iets cadeau te laten geven! Heb ik niet alles al voor u 
ontworpen? Heb ik niet aan alles gedacht? U hebt niets meer nodig. U bent 
compleet!” De eigenaar wierp tegen: “Maar als mijn kleinkind mij een werkje 
geeft dat het op de kleuterschool gemaakt heeft?” De architect was echter 
onverbiddelijk: “Dan mag u het niet aannemen!” Dit verhaal werd in 1900 
gepubliceerd door de Oostenrijkse architect Adolf Loos.1 

Gebouwen waarin alles ontworpen is door één architect of op zijn minst in 
dienst staat van zijn ontwerp worden Gesamtkunstwerken genoemd.2 Zij worden
ten onrechte als hoogtepunten van de architectuur gezien. In werkelijkheid 
waren ze afweerreacties tegen de grote organisatorische veranderingen in de 
bouw rond 1900. De bouwexplosie dwong namelijk tot verregaande 
arbeidsdeling, met voor iedere handeling een specialist. Gesamtkunstwerken 
waren vluchtpogingen uit de werkelijkheid naar een wereld waarin de architect 
in zijn eentje nog een heel gebouw kon ontwerpen. 

Waarom is dit relevant? Architectuurhistorische overzichtswerken zien 
architectuur eerst en vooral als kunst en kunstwerken staan gewoonlijk op naam
van één kunstenaar.3 In de praktijk zijn Gesamtkunstwerken de enige gebouwen 
die daadwerkelijk aan één architect kunnen worden toegeschreven. 

1 Adolf Loos 2016, 118-121. Het artikel werd op 26 april 1900 in het Neues Wiener Tagblatt gepubliceerd.
2 Over Gesamtkunstwerken, met verdere literatuurverwijzingen: David Michael Imhoof 2016. 
3 Een gunstige uitzondering is het overzichtswerk van Kathleen James-Chakraborty 2014, die op p. xviii 

schrijft dat opdrachtgevers, bouwvakkers en gebruikers samen met de architect in de eer zouden moeten 
delen.
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In de beeldende-kunstgeschiedenis is de ballon al lang doorgeprikt: in 
ateliers van schilders en beeldhouwers werd veel werk door leerlingen gedaan, 
arbeidsdeling was heel gewoon. Het doel van dit boek is zoals gezegd laten zien
dat architectuur een complexe opgave is en dat overzichtswerken die 
complexiteit moeten weerspiegelen. De toenemende arbeidsdeling rond 1900 is 
een gevolg van en een bewijs voor de toenemende complexiteit van 
architectuur. Dat betekent dat Gesamtkunstwerken zeldzame uitzonderingen op 
de alledaagse werkelijkheid zijn. 

De term Gesamtkunstwerk is nauw verbonden met de negentiende-eeuwse 
componist Richard Wagner: in zijn opera's smolten muziek, toneel, visuele 
effecten en meer samen tot één groots kunstwerk.4 De invulling die architecten 
eraan gaven is echter ontleend aan de middeleeuwen: kathedralen waren 
Gesamtkunstwerken avant la lettre waar alle ambachten in dienst stonden van 
één bouwmeester, de magister operum. Architect A.W. Weissman in 1898: “In 
de oudheid en in de middeleeuwen was een bouwmeester niet slechts de man, 
die het ontwerp maakte, maar ook degeen, onder wiens onmiddellijk toezicht de
bouwstoffen werden aangeschaft en de uitvoering geschiedde. Hij was toen de 
opperste der werklieden.”5 P.J.H. Cuypers was de personificatie van zo'n 
negentiende-eeuwse 'middeleeuwse' bouwmeester. Zijn Rijksmuseum in 
Amsterdam (1885) “was een Gesamtkunstwerk, waarin schilderwerk, 
tegeltableaus en glas-in-lood een eenheid vormden”, aldus Jan Bank en Maarten
van Buuren in 1900: hoogtij van burgerlijke cultuur (2000). Cuypers “bepaalde 
niet alleen de architectonische lijn, maar controleerde (en ontwierp desnoods) 
elke krul en rozet die in de decoratie werd toegepast”. H.P. Berlage koos in 
1894 voor het Gesamtkunstwerk, toen hij schreef dat de bouwkunst na de 
middeleeuwen de leiding over de beeldhouw- en schilderkunst had verloren.6 
Zijn Koopmansbeurs in Amsterdam (1903) “is een van de meest aansprekende 
voorbeelden van een Gesamtkunstwerk waarin de architect als een dirigent de 
verschillende disciplines met een grote virtuositeit bespeelt”. Dat schreven 
Yvonne Brentjens en Titus M. Eliëns in H.P. Berlage (2010).7 Meer dan 650 
objecten in de Beurs, waaronder meubels, lampen, klokken en zelfs 
deurkrukken en deurmatten, waren door Berlage zelf ontworpen.8

De idealisering van de middeleeuwen was net als het Gesamtkunstwerk een 

4 De term Gesamtkunstwerk werd voor het eerst gebruikt door Karl Friedrich Eusebius Trahndorff in 1827 
(Ralf Beil 2011, 14). 

5 A.W. Weissman 1898, 82. 
6 Jan Bank 2000, 156 (Berlage), 167 (Cuypers), 175 (Rijksmuseum). 
7 Yvonne Brentjens 2010, 53.
8 Kristin Duysters 1996, 51. Het lijkt me plausibel dat zelfs hier sprake was van arbeidsdeling: 

waarschijnlijk werden Berlage's ontwerpen voor meubels e.d. uitgewerkt door zijn bureaumedewerkers.
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reactie op de toenemende arbeidsdeling rond 1900.9 In het middeleeuwse ideaal 
beheerste de architect alle ambachten zelf. Hij moest zelfs “beter kunnen 
metselen dan een metselaar, beter kunnen timmeren dan een timmerman, beter 
kunnen pleisteren dan een stucadoor, en zoo voorts, de gansche reeks van 
beroepen door”. Dat stond in een door architect W.J. de Groot vertaald artikel 
uit 1897, getiteld 'Wat men van een architect verwacht'. “Men verdenkt hem van
totaal onbevoegd zijn vak uit te oefenen, wanneer hij niet ieder werkman bij 
voorkomende gelegenheden beproeft te overtreffen in zijn ambacht.”10 Architect
K.P.C. de Bazel werd om die reden geprezen bij zijn dood in 1923. Hij was nog 
een meester in alle ambachten of “duizend-kunstenaar” geweest volgens 
architect J.L.M. Lauweriks:

“Met primitieve middelen kon hij zagen en schaven volgens de eischen der 
techniek, doch evenzeer kon hij van een fijne houtsoort een prachtig 
schilderijlijstje samenvoegen wat geen meubelmaker hem zou verbeteren. 
Volgens een vooraf gemaakt uiterst subtiel, ragfijn ontwerp in gevoelige 
plastiek ging hij dat lijstje snijden en hier zou wederom geen beeldhouwer 
het volgens zijn intentie beter hebben kunnen maken. Eenige jaren later 
maakte hij vele houtsneden, hij zaagde, schaafde en lijmde zoo noodig zelf 
de blokjes van het weerbarstige kopsche hout en in korten tijd beheerschte 
hij deze techniek zoo volledig en geraffineerd, dat een geroutineerd 
vakhoutsnijder er niets op aan kon merken.”11

Zelfs Walter Gropius protesteerde in het Bauhaus-manifest van 1919 tegen de 
uiteenvallende samenwerking in de bouw en dweepte met een terugkeer naar 
het ambacht.12 Architecten als Berlage, Cuypers en Gropius die in 
overzichtswerken modern worden genoemd, stonden in werkelijkheid dus met 
één been in een vervlogen tijd.

Ondertussen in de echte wereld, was de hele maatschappij in de greep van 
arbeidsdeling. De Opmerker in 1895: “Toch is onze eeuw de tijd der 
specialiteiten op elk gebied. Manusjes-van-Alles zijn tegenwoordig niet gewild 
meer.”13 De slachthuizen van Chicago zijn misschien wel het beste voorbeeld 

9 Vgl. Sieger Vreeling 2012, 51, waarin ik de idealisering van de middeleeuwen rond 1900 een reactie op 
de industrialisatie noem. Over de idealisering van de middeleeuwen in de negentiende eeuw: Auke van 
der Woud 1997, passim. 

10 W.J. de Groot 1897, 116.
11 J.L.M. Lauweriks 1923.
12 Over de expressionistische wortels van het Bauhaus: Gerda Breuer 2011, 402-411. Sindsdien is nog 

verschenen: Kees van der Ploeg 2017, 30-34.
13 'De Polytechnische School', Opm., 30 (1895) nr. 31, 244.
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van arbeidsdeling. Varkens werden eerst naar de bovenste verdieping gedreven, 
waarna ze dankzij de zwaartekracht hun eigen dood tegemoet gleden over een 
rail. De Amerikaanse schrijver Upton Sinclair in 1906 over de arbeiders in een 
van de slachthuizen:

“One scraped the outside of a leg; another scraped the inside of the same leg.
One with a swift stroke cut the throat; another with two swift strokes severed
the head, which fell to the floor and vanished through a hole. Another made 
a slit down the body; a second opened the body wider; a third with a saw cut 
the breastbone; a fourth loosened the entrails; a fifth pulled them out – and 
they also slid through a hole in the floor. There were men to scrape each side
and men to scrape the back; there were men to clean the carcass inside, to 
trim it and wash it. Looking down this room, one saw, creeping slowly, a line
of dangling hogs a hundred yards in length; and for every yard there was a 
man, working as if a demon were after him.”14

Volgens architectuurhistoricus Sigfried Giedion werd de montageband 
(assembly line) geboren in de slachthuizen van Cincinnati en Chicago. Zij 
waren daarmee de directe voorlopers van de autofabrieken van Henry Ford.15 
Arbeidsdeling vond echter niet alleen plaats in de industrie, maar overal. Zo 
schreef Eigen Haard in 1904 over het personeel van hotel Krasnapolsky in 
Amsterdam: “Er is daar iemand, die den geheelen dag niets doet dan 
vleeschsnijden, er zijn daar juffrouwen die van den vroegen morgen tot den 
laten avond broodsnijden, brood en broodjes smeren, en met het een of andere 
beleggen.”16 En een eerder aangehaald citaat uit 1911 over modepaleis Hirsch &
Cie in Amsterdam: “Leiding en verdeeling van arbeid maken het mogelijk, dat 
alles geleidelijk en als vanzelf gaat.”17 

De volgende hoofdstukken gaan over de specialisten die de nieuwe 
gebouwtypen ontwierpen en bouwden.18 Centraal staat de vraag wat hun 
bijdrage aan het bouwproces was. Bouwen was rond 1900 lopendebandwerk 
geworden en de architect was nog slechts een radertje – zij het een belangrijke –
in de bouwfabriek. Naast hem stonden adviseurs van de opdrachtgever, 
tekenaars voor de uitwerking van het ontwerp, constructeurs, installateurs en 
materiaalexperts voor de bouwtechniek, aannemers voor de uitvoering en 

14 Upton Sinclair 1906, 42. Citaat eerder gepubliceerd in: Sigfried Giedion 1970, 229.
15 Sigfried Giedion 1970, 93, 95 (slachthuizen), 115, 229 (relatie met autofabrikanten).
16 'Krasnapolsky', EH, 30 (1904) nr. 21, 330.
17 'Van 't Leidscheplein en Le Grand Pavillon Hirsch & Cie.', NvdD, 25-2-1911. 
18 Over de organisatie van de bouw in de negentiende eeuw in Nederland: W.R.F. van Leeuwen 1993, 197-

231.
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opzichters voor het toezicht daarop. Aan iedere specialist is een hoofdstuk 
gewijd, maar aan de architect zijn meerdere hoofdstukken gewijd.19 Daar zijn 
drie redenen voor. Ten eerste schreven architecten meer, waardoor hun bijdrage 
aan het bouwproces veel nauwkeuriger kan worden gereconstrueerd. Ten 
tweede moet het beeld van de architect als kunstenaar grondig worden 
bijgesteld: hij moest allereerst vormgeven aan de nieuwe programma's van 
eisen, opdrachten binnenslepen en een architectenbureau leiden – de kunst 
kwam later.20 Tot slot werd zijn rol weliswaar kleiner, maar hij bleef de centrale 
spil in het bouwproces tussen opdrachtgever en aannemer. 

Een architectuurgeschiedenis die de complexe werkelijkheid wil beschrijven 
moet oog hebben voor al deze specialisten die samen een gebouw ontwierpen 
en bouwden. Hun nieuwe gebouwtypen waren de échte Gesamtkunstwerken. 

19 Vgl. Sieger Vreeling 2012, 8-9, 110-111 waarin ik architectuurhistorici juist verwijt teveel aandacht aan 
de architect te besteden.

20 Vgl. Mary N. Woods 1999, 2: “Emphasizing the architect as only an artist does an injustice to the richness
and complexity of design and building.”

121



122



12. OPDRACHTGEVERS: onder professoren

De Bouwwereld diste in 1902 een aantal sterke verhalen over opdrachtgevers 
op, bijvoorbeeld over de Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe: 
“Goethe zien wij bij verbouwing zijner woning te Weimar onder den invloed 
van Italiaansche voorbeelden, vier kamers opofferen aan een onevenredig ruim 
trappenhuis en te laat berouwt hem zulks.” Haaks daarop stond het voorbeeld 
van de Franse schrijver Honoré de Balzac, die de bouw van zijn landhuis vlak 
buiten Parijs “met een waar despotisme” bestuurde:

“Geen raad van zijn architekt nam de Balsac aan, geene opmerking, geen 
terechtswijzing. En wat was – en nu luistert allen, liefhebberende 
bouwheeren en neem de les ter harte – en wat was het resultaat dier 
bemoeiingen? Dat toen het huis klaar was, de werklieden kwamen vragen: 
“Mijnheer De Balsac, uw huis is af, wanneer moeten we de trap maken?” De
bouwheer had namelijk tijdens den bouw telkens de kamers vergroot ten 
koste van het trappenhuis, dit laatste geheel verbruikt en ten slotte moest er 
eene trap buiten geplaatst worden.”1 

Een paar jaar later gooide De Bouwwereld meer koren op de molen: 
begrotingsoverschrijdingen waren niet zelden “gelegen in het stijgen van de 
eischen der lastgevers, die in den regel immers nauwkeurig weten hoe alles op 
z'n gemakkelijkst en fraaist te maken is, en alleen zich van de daaruit 
voortvloeiende kosten niet in voldoende mate rekenschap geven en nu 
tegenvallers bij voorkeur hun architekt op den rug schuiven”.2 Het hoogste 
Duitse gerechtshof, het Reichsgericht, bepaalde in 1914 dat de architect zelfs 
strafrechtelijk verantwoordelijk was voor het opvolgen van opdrachten van zijn 
“principaal”. De Bouwwereld: “Wanneer een principaal dus orders geeft 
waarvoor de leider van den bouw de verantwoordelijkheid niet op zich kan 
nemen, dan moet deze zich tegen die orders met energie verzetten. En blijft zijn 
verzet vruchteloos, dan moet hij de leiding van den bouw neerleggen. Doet hij 
dat niet, dan is hij de alleen-verantwoordelijke persoon.”3 

Naar opdrachtgevers is weinig systematisch onderzoek gedaan, hoewel hun 
invloed op het ontwerp groot was.4 Sterker nog, zonder opdrachtgever is er geen

1 'Curiosa', Bww., 1 (1902) nr. 52, 423-424.
2 'Echo's. IX. Begrooting en uitvoeringssom', Bww., 4 (1905) nr. 42, 332.
3 'De aansprakelijkheid van den architekt voor lastgevingen van zijn principaal', Bww., 13 (1914) nr. 9, 71.
4 Over opdrachtgevers in de Verenigde Staten in de negentiende eeuw: Mary N. Woods 1999, 161-166. 

Over opdrachtgevers in Nederland, respectievelijk 1850-1985 en 1800-1890: E.M. Fontein 1988, passim; 
W.R.F. van Leeuwen 1993, 200-201. Over de verhouding tussen opdrachtgever en architect: Frank 
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opdracht – en geen geld –  en dus geen architectuur. Een goede opdrachtgever 
daagt de architect bovendien voortdurend uit om met betere oplossingen te 
komen. Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht en de Van Nellefabriek in 
Rotterdam hadden er heel anders uitgezien zonder de invloed van 
respectievelijk Truus Schröder-Schräder en C.H. van der Leeuw, om maar 
enkele voorbeelden uit de canon te noemen. 

Ik baseer mij hierna voornamelijk op de gebouwen van de Rijksuniversiteit 
Groningen, omdat daarover veel archiefmateriaal bewaard is. Van prof. dr. J.W. 
Moll, hoogleraar botanie zijn bijvoorbeeld veel brieven aan Rijksbouwkundige 
J. van Lokhorst bewaard gebleven – een zeldzaamheid. Strikt gezien was de 
minister van Binnenlandse Zaken de opdrachtgever bij universiteitsgebouwen: 
alle belangrijke beslissingen liepen via hem en hij beheerde ook de zak met 
geld. In alle andere opzichten waren de hoogleraren de opdrachtgevers: zij 
namen het initiatief, schreven het programma van eisen, gingen op studiereis en 
waren nauw betrokken bij het ontwerp.5 Opdrachtgevers konden voor nog veel 
meer zaken verantwoordelijk zijn, zoals financiering, terreinkeuze en 
architectenkeuze. Dit hoofdstuk is echter enkel bedoeld als een aanzet, om te 
laten zien hoe groot de invloed van de opdrachtgever was. 

Ten eerste namen opdrachtgevers het initiatief om te bouwen. Zij waren het 
die om nieuwe gebouwtypen vroegen, omdat de oude niet meer voldeden.6 Toen
Moll in 1892 een nieuw gebouw wilde, stuurde hij een brief aan het college van 
curatoren waarin eerst alle gebreken aan het bestaande gebouw werden 
opgesomd.7 Het college stuurde deze brief door naar de minister. Uit een eerder 
hoofdstuk bleek al dat Moll onder andere ontevreden was over de overvolle 
collegezaal, waar studenten de hoogleraar en de objecten die hij toonde niet 
goed konden zien. Over de onderzoeksmogelijkheden was de hoogleraar korter 
van stof; volgens hem moesten vooral de gebrekkige onderwijsfaciliteiten 
worden benadrukt, omdat die doorslaggevend waren voor zowel het college als 
de minister. Moll bij de opening van het nieuwe botanisch laboratorium in 1899:

“Gij moet bewijzen, dat uw collegekamer te klein is, om alle toehoorders te 
bevatten, dat uwe werkplaatsen voor de deelnemers aan de practische 

Jenkins 1961; Stephan Trüby 2012, 501-511. 
5 Over het ontwerpproces van laboratoria in respectievelijk Nederland en Groningen, met verdere 

literatuurverwijzingen: P.T.E.E. Rosenberg 1995b, 249; Klaas van Berkel 2017, 126-127, 176-178. Over 
het ontwerpproces van het botanisch laboratorium in Groningen, met de briefwisseling tussen Moll en 
Van Lokhorst als belangrijkste bron: Jaline de Groot 2016. Deze masterscriptie is later bewerkt tot een 
artikel: Jaline de Groot 2018, 88-105.

6 Vgl. W.R.F. van Leeuwen 1993, 200-201.
7 NA 2.04.13, inv.nr. 502, J.W. Moll, 'Memorie van toelichting tot het ontwerp van een botanisch 

laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen', 4-2-1892.
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oefeningen geen genoegzame ruimte aanbieden, dat uwe bergplaatsen voor 
hulpmiddelen en verzamelingen, die bij het onderwijs gebruikt worden, 
onvoldoende zijn […]. Daartoe is het niet noodig, dat gij op het hooge 
belang van zuiver wetenschappelijk onderzoek wijst of belangrijke 
ontdekkingen voorspiegelt, die in een goed ingericht laboratorium gedaan 
zouden kunnen worden.”8 

Uit de tekortkomingen van de oude gebouwen werden de eisen aan de nieuwe 
gebouwen geboren. Het programma van eisen was zonder twijfel de 
belangrijkste bijdrage van de opdrachtgever: alleen hij wist hoe zijn 
toekomstige gebouw eruit moest zien. Vergeet niet dat Van Lokhorst niets wist 
van natuurwetenschappen; de hoogleraar was de onbetwistbare autoriteit op het 
gebied van onderzoek en onderwijs. Zo wilde Moll bij zijn hoorcolleges 
gebruikmaken van fotografische projectie, zodat studenten de objecten te allen 
tijde goed konden zien. Van Lokhorst moest die visie vormgeven; hij maakte 
dromen werkelijkheid – maar de droom bleef van de opdrachtgever. Moll zette 
zijn visie uiteen in een programma van eisen. Op het eerste gezicht lijkt dit 
slechts een onbenullig papiertje, een lijst met de gewenste ruimten in het nieuwe
gebouw. In werkelijkheid wás dit het toekomstige gebouw – maar dan nog 
slechts in woorden. De plattegrond was slechts de ruimtelijke uitwerking van 
deze eisen en zonder programma kon de architect niets aanvangen. Een goed 
programma gaf de architect richting en daagde hem uit. Als de opdrachtgever 
niet deskundig genoeg was, werd hij daarom geholpen door een architect. Een 
foute inschatting van de hoogleraar kon betekenen dat het nieuwe laboratorium 
binnen enkele jaren weer moest worden verbouwd of uitgebreid voor enkele 
tonnen. Het Handbuch der Architektur zag daarom liever dat architecten het 
programma van eisen schreven, al dan niet met de opdrachtgever, “weil, wenn 
später der Neubau an einzelnen Stellen den Anforderungen nicht entsprechen 
sollte, schlieslich die Schuld fast immer auf dem Architekten ruhen bleibt”.9 

Hoezeer het programma van eisen rond 1900 nog in ontwikkeling was, blijkt uit
de gang van zaken bij het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch 
Ziekenhuis in Groningen. Het eerste programma van eisen werd in 1893 
geschreven door de provincie, de gemeente en de drie artsen-hoogleraren van 
het ziekenhuis. Zij hadden hiermee echter geen enkele ervaring en het resultaat 
was een document van slechts drie pagina's: er moest simpelweg een ziekenhuis

8 J.W. Moll 1899, 6.
9 Citaat: Hugo Koch 1901, 4. 
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worden ontworpen met 350 bedden, in het paviljoenstelsel en op het 
aangewezen terrein aan de oostkant van de stad. Verwarming en verlichting 
moesten “geheel aan de tegenwoordige eischen van een goed ingericht 
ziekenhuis” voldoen.10 De minister van Binnenlandse Zaken vond dit veel te 
vrijblijvend. Hij wenste volgens de curatoren van de Rijksuniversiteit 
Groningen een “technisch programma van eischen”: een veel uitgebreider en 
nauwkeuriger omschrijving van het toekomstige gebouw, “zoodat de later op te 
maken plannen slechts de uitwerking bevatten van het eens vastgestelde 
programma”. De minister wilde bovendien de hulp van een architect inroepen, 
die bij het opstellen “zijne voorlichting zoude verstrekken en dat hij het 
programma zoude verduidelijken door het vervaardigen van voorloopige 
schetsen”.11 Architect J.J. van Nieukerken schreef vervolgens een document van
zestien pagina's in 1895. Hij deed dit in overleg met de hoogleraren en de 
secretaris van de curatoren. Eerst werd de algemene opzet besproken, 
waaronder heel in het algemeen de verlichting (gas of elektrisch), riolering 
(tonnen of kuipen) en vormgeving (zo eenvoudig mogelijk). Per paviljoen 
werden vervolgens álle gewenste ruimten opgesomd, soms met hun onderlinge 
relatie. Het programma werd toegelicht door schetsen, die al heel sterk op het 
toekomstige ziekenhuis leken – dat alleen al laat zien hoe het ontwerp uit de 
eisen voortvloeide.12

Een aantal hoogleraren ging zelfs op de stoel van de architect zitten: bij hun 
programma's van eisen schetsten ze zelf plattegronden of ze lieten dat doen door
J.C. Hübscher, hoofdopzichter der universiteitsgebouwen in Groningen. 
Mogelijk vroegen de minister of de curatoren daar zelfs om. Zo kreeg prof. dr. 
R.A. Reddingius, hoogleraar pathologische anatomie in 1898 de opdracht een 
programma van eisen op te stellen “en daaraan zoo mogelijk een voorloopig 
plan voor een nieuw gebouw op te stellen”.13 Deze vaak wat onbeholpen 
plattegronden tonen de toegevoegde waarde van de architect. In Hübschers 
ontwerp voor het botanisch laboratorium was bijvoorbeeld nauwelijks een 
voorgevel, omdat de ingang tussen twee bestaande panden was geperst. De 
collegezaal lag middenin het gebouw en kreeg dus alleen licht van boven. Moll 
schreef in 1892 dan ook “dat deze schets meer te beschouwen is als een middel 

10 GA 1399, inv.nr. 8828, brief Gedeputeerde Staten aan B&W, 11-8-1893, bijlage 'Program van eischen 
voor het te bouwen ziekenhuis te Groningen'. 

11 GA 1399, inv.nr. 8828, brief curatoren Rijksuniversiteit aan B&W, 21-2-1895.
12 GA 1399, inv.nr. 8828, brief J.J. van Nieukerken aan Commissaris der Koningin, 18-12-1895, bijlage 

'Programma van eischen voor het te bouwen ziekenhuis te Groningen'. Volgens G. van Eysselsteijn 1907, 
17 werden de plannen gemaakt door Van Nieukerken in overleg met de hoogleraren en de secretaris van 
de curatoren.

13 R.A. Reddingius 1914, 503.
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om duidelijk kenbaar te maken aan welke eischen een te bouwen laboratorium, 
naar mijn inzicht, moet voldoen, dan als een plan, dat in alle opzichten 
verdienen zou gevolgd te worden”.14 De hoogleraren mineralogie-geologie en 
pathologische anatomie liepen zelfs nog verder op de zaken vooruit: zij 
concentreerden zich op de plattegronden en beschouwden het programma van 
eisen als een soort begeleidend schrijven.15 Ook hier waren de plattegronden 
echter niet in beton gegoten: “Het zal de taak zijn van den architect […] om 
zoowel in deze richting als ook wat bouwstijl enz. betreft voorstellen te doen”, 
aldus prof. dr. F.J.P. van Calker, hoogleraar mineralogie en geologie in 1895.16 
Van Lokhorst liet vervolgens zien dat ontwerpen toch echt een vakspecialisme 
was. Zo gaf hij het mineralogisch-geologisch laboratorium een derde 
verdieping, waardoor de ruimten groter konden zijn, terwijl op de fundering en 
dakbedekking kon worden bespaard. Het nieuwe ontwerp viel met 110.000 
gulden zelfs duizend gulden goedkoper uit dan Calkers plan met twee 
verdiepingen en kleinere lokalen.17 Hoe groot de invloed van de opdrachtgever 
dus ook was, hij was geen ontwerper. Een Duits handboek over slachthuizen in 
1921: 

“Gestalten – darüber darf man sich nicht zweifelhaft sein – kann allein, 
einzig und allein, der Techniker, der Architekt. Es ist immer ein holder 
Selbstbetrug, wenn der Nichttechniker denkt oder sagt, er habe eine bauliche
Anlage ‘nach seinen Angaben’ errichten lassen von diesem oder jenem. Der 
Löwenanteil an dem Erfolge gebührt immer dem Techniker. Nur Hinweise 
onder Winke kann der Nichttechniker geben.”18

Studiereizen werden waarschijnlijk noodzakelijk door de onbekendheid met en 
de complexiteit van de nieuwe gebouwtypen. Zo wilde Moll het botanisch 
onderwijs radicaal vernieuwen met behulp van fotografische projectie, maar in 

14 NA 2.04.13, inv.nr. 502, J.W. Moll, 'Memorie van toelichting tot het ontwerp van een botanisch 
laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen', 4-2-1892, met bijlage 'Ontwerp voor een botanisch 
laboratorium in den Hortus te Groningen'. In de memorie van toelichting staat dat het schetsplan werd 
uitgewerkt “door den heer Hoofdopzichter”. Ook prof. dr. J.C. Kapteyn maakte in 1890 zelf een schets bij
zijn programma van eisen voor een observatorium: Pieter C. van der Kruit 2015, 222.

15 NA 2.04.13, inv.nr. 506, curatoren, 'Programma van eischen voor een nieuw Pathologisch-Anatomisch 
Laboratorium, met eene bijlage zijnde een schetsplan, van genoemde inrichting ontworpen', 29-12-1898. 
“Bij de omschrijving zal ik mij dus bepalen tot de uiteenzetting der stelregels welke bij de samenstelling 
van het plan hebben gegolden en tot de vermelding van die bijzonderheden welke uit de teekening niet 
kunnen worden afgelezen.” 

16 NA 2.04.13, inv.nr. 504, F.J.P. van Calker, 'Plan voor een mineralogisch-geologisch instituut der Rijks-
Universiteit te Groningen', 28-2-1895. 

17 NA 2.04.13, inv.nr. 504, brief J. van Lokhorst aan minister van Binnenlandse Zaken, 31-10-1896.
18 L. Schoenfelder 1921, 19-20.
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Nederland stond deze techniek in de kinderschoenen. Van Lokhorst raadde in 
1894 een studiereis aan naar “een of meer buitenlandsche inrichtingen waar 
projectie op groote schaal wordt toegepast”.19 De reis werd georganiseerd door 
Moll; hij had immers contacten met buitenlandse laboratoria. Moll schreef in 
1894 collega's in België, Frankrijk en Engeland; de Duitse situatie was hem 
blijkbaar genoeg bekend. Zo vroeg hij aan Francis Darwin – de zoon van 
Charles Darwin – in Cambridge “if you have a lecture-room yourself or if you 
know one in Cambridge, London or elsewhere in Britain so well fitted for all 
sorts of projection, that you think it will be worthwhile for the architect and 
myself to come over and see it”.20 Datzelfde jaar gingen Moll en Van Lokhorst 
op studiereis naar Engeland, België en Duitsland. Na de tijd schreven ze samen 
een reisverslag voor de minister. Hieruit blijkt dat de reis ook bedoeld was om 
te zien hoe het níet moest. Zo kon het botanisch laboratorium in Cambridge – 
van Francis Darwin – “niet gezegd worden te beantwoorden aan de eischen van 
den tegenwoordigen tijd” en dat in Oxford had “niet veel te beduiden”. 

Tot de grootste grieven van de beide reizigers behoorden architecten die 
teveel met de gevel bezig waren. Zo vonden ze in Oxford “een collegekamer op 
een bovenverdieping, bijna geheel van daglicht verstoken; de Architect was 
daartoe blijkbaar gekomen, ten einde het silhouet van het gebouw niet te 
schaden door het aanbrengen van vensters in de torenkap!”21 

Een van de redenen voor een studiereis was om het programma van eisen 
aan te scherpen. Na de studiereis schreef Moll in overleg met Van Lokhorst een 
nieuw programma van eisen, dat veel helderder en beknopter was dan het 
eerste. Prof. dr. Reddingius, hoogleraar pathologische anatomie gaf in 1899 toe 
dat zijn programma van eisen “een subjectieven stempel” droeg, “daar ik 
voornamelijk met mijne opvatting van het onderwijs, van wetenschappelijken 
arbeid moet te rade gaan”. Hij wilde op studiereis, “opdat eigen opvattingen aan
die van andere ontwerpers konden worden getoetst”.22 Hij reisde door 
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk naar Roemenië met J.A. Vrijman, de 
hoofdopzichter van Van Lokhorst, omdat laatstgenoemde zelf ziek was. “In een 
park buiten Breslau is ons lab geboren.”23 De hoogleraar anatomie en 

19 NA 2.04.13, inv.nr. 502, brief J.W. Moll aan curatoren, 7-4-1894. Citaat eerder gepubliceerd in: Jaline de 
Groot 2016, 56.

20 UBG-BC, uklu Moll, copieboek 3, p. 81, brief J.W. Moll aan Francis Darwin, 12-3-1894. 
21 NA 2.04.13, inv.nr. 502, J.W. Moll, J. van Lokhorst, 'Verslag van een bezoek aan eenige laboratoria en 

kabinetten in Engeland, België en Duitschland, en de sterrenwacht te Potsdam ten behoeve van den bouw 
van een botanisch laboratorium te Groningen en eene inrichting voor astrophotografie te Leiden', 3-11-
1894. Vgl. J.W. Moll 1899, 20 over zijn slechte ervaringen met architecten in het buitenland.

22 NA 2.04.13, inv.nr. 506, R.A. Reddingius, 'Programma voor een nieuw pathologisch-anatomisch 
laboratorium, met eene bijlage zijnde een schetsplan, van genoemde inrichting ontworpen', 29-12-1898.

23 R.A. Reddingius 1914, 504. Vrijman: P. Rosenberg 1987, 37.
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embryologie gaf in 1909 zelfs toe dat hij naar congressen ging vanwege de 
gebouwen: “Het hoofddoel van mijn bijna jaarlijksch bezoek aan dergelijke 
congressen was dan ook met die laboratoria kennis te maken.”24 

Bij voorkeur gingen opdrachtgever en architect samen op reis. Toen Van 
Lokhorsts opvolger Vrijman in 1907 wegens drukte prof. dr. H.J. Hamburger in 
zijn eentje op studiereis wilde laten gaan, schreef de hoogleraar fysiologie: “Nu 
is er toch groote kans dat ik die geen bouwkundige ben, U het geziene slechts 
op hoogst gebrekkige en onvoldoende wijze zal kunnen weergeven. En hoeveel 
zal er niet kunnen zijn, wat ik in het geheel niet heb opgemerkt en wat voor U, 
die toch ten slotte de uitvoerder is, van groot belang is te achten.”25 Hamburger 
wilde de reis ook beslist niet inkorten; zonder Wenen en Stuttgart bezocht te 
hebben, vreesde hij “bij de vaststelling van de uitbestedingsplannen, te groote 
sprongen in het duister” te moeten maken.26 Met andere woorden: zonder 
studiereis was een goed ontwerp onmogelijk. Uiteindelijk werd een compromis 
bereikt: eerst naar Stuttgart en Wenen en de andere instituten op een later 
tijdstip bezoeken.27

Een studiereis duurde meestal enkele weken: de hoogleraar moest tussen de 
vakanties door en de Rijksbouwkundige had het eigenlijk altijd druk. Dat was 
echter veel te kort volgens een Duits handboek over krankzinnigengestichten uit
1907: “es gilt vielfach als genügend, wenn in 8 Tagen ein halbes Dutzend 
renommierter Anstalten durchgeflogen werden”. Een goede studiereis zou 
echter maanden moeten duren – men kon minstens een week in één gesticht 
blijven. De hogere reiskosten zouden zich later ruimschoots terugverdienen: “Es
ist die unrichtigste Sparsamkeit, an Studienreise zu sparen; einige tausend 
Mark, die man dabei spart, können Hunderttausende kosten.”28 Prof. dr. F.M. 
Jaeger, hoogleraar scheikunde kreeg in 1908 een vergelijkbaar advies van de 
directeur van het Geophysical Laboratory in Washington. Jaeger ging eind 
1910, toen de bouw van zijn nieuwe laboratorium al was begonnen, een half 
jaar als research fellow naar de Verenigde Staten, om de Amerikaanse 
onderzoeksmethoden te bestuderen. Zijn ervaringen paste hij toe in de 
organisatie van het nieuwe scheikundig laboratorium in Groningen, dat in 1912 
werd geopend.29

24 J.W. van Wijhe 1909, 25.
25 NA 2.04.13, inv.nr. 392, brief H.J. Hamburger [aan J.A. Vrijman], 17-6-1907.
26 NA 2.04.13, inv.nr. 392, brief H.J. Hamburger [aan J.A. Vrijman], 27-6-1907.
27 NA 2.04.13, inv.nr. 392, brief J.A. Vrijman aan minister van Binnenlandse Zaken, 28-6-1907.
28 G. Kolb 1907, III (reisduur), 255 (reiskosten).
29 Klaas van Berkel, 'Het chemisch laboratorium van F.M. Jaeger (1912): Amerikaanse inspiratie voor een 

Gronings Paleis?', congres '250 jaar scheikunde onder de Martinitoren', Groningen 3-6-2016. Vgl. Klaas 
van Berkel 2017, 150.
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Tijdens het ontwerp- en bouwproces was de rol van de opdrachtgever niet 
uitgespeeld. In tegendeel, de uitvoering van de bouw pleegde een zware aanslag
op de agenda van de opdrachtgever: bouwvergaderingen, talloze technische 
kwesties die goedkeuring vereisten en rekeningen die moesten worden betaald. 
Moll bestookte Van Lokhorst bijvoorbeeld met grote en kleine opmerkingen, die
zelfs binnen één brief konden variëren van de grootte van de collegekamer tot 
het opstapje bij de voordeur. Moll in 1894:

“De buurt waarin onze Hortus ligt is buitengewoon rijk aan niet- of slecht-
ziende kinderen, die ons menigmaal veel overlast veroorzaken. Een afdoend 
middel daartegen is een stoep die gelijk ligt met de straat zonder eenig trapje
of stapje tusschen straat en voordeur. Er bestaat dan geen gelegenheid tot 
zitten en de ondervinding leert, dat zulke huizen in dezen buurt geen overlast
ondervinden.”30

Moll had naar eigen zeggen “veel tijd aan allerlei technische bijzonderheden der
inrichting” moeten wijden – ten koste van zijn wetenschappelijk onderzoek.31 
Zo moesten in 1898 de projectietoestellen worden besteld uit Londen, maar de 
installateur was “ziek en buiten 's lands”. Dat schreef Moll aan zijn vriend J.W. 
Giltay van de Fabriek van Wis-, Natuur- en Scheikundige Instrumenten in Delft.
“Nu moet jij het maar doen, want ik wil de risico [sic] niet op mij nemen, de 
bedoeling is dus het bestelde mij aan huis te krijgen zonder eenige risico voor 
mij.” Vier pagina's met instructies volgden. “Ziedaar wat je te doen staat en doe 
het s.v.p. vooral dadelijk, want het is door al dat gezanik veel te lang uitgesteld, 
zoodat ik al beef voor de gevolgen.”32 Mogelijk doelde Moll op de minister van 
Binnenlandse Zaken, die hij in 1895 en 1896 had moeten smeken om elf- tot 
vijftienduizend gulden voor de elektrische installatie.33 De hoogleraar besloot 
zijn brief aan Giltay als volgt: “Geef je vooral voor deze bestelling eens wat 
veel moeite, want het is een levenskwestie voor het succes van mijn 
laboratorium.”34 Moll komt nu misschien over als een overbezorgde bemoeial, 

30 UBG-Moll, uklu Moll, copieboek 3, p. 65-66, brief J.W. Moll aan J. van Lokhorst, 8-1-1894. Het is mij 
onduidelijk of Moll in letterlijke of figuurlijke zin over blinde en slechtziende kinderen sprak. In de buurt 
van het botanisch laboratorium is mij enkel het Instituut voor Doofstommen aan het Guyotplein bekend. 
De kliniek van 'minvermogende ooglijders' zat aan de andere kant van de stad, in de Zuidersingelstraat 
(de huidige Ubbo Emmiusstraat). 

31 J.W. Moll 1899, 9. 
32 UBG-BC, uklu Moll, copieboek 3, p. 395-398, brief J.W. Moll aan J.W. Giltay, 12-5-1898.
33 Citaten en 11.500 gulden: NA 2.04.13, inv.nr. 502, J.W. Moll, 'Memorie betreffende de wenschelijkheid 

van het aanbrengen eener electrische installatie in het nieuw gebouwde laboratorium in den Hortus 
Botanicus te Groningen', 27-3-1896. Vijftienduizend gulden: UBG-BC, uklu Moll, copieboek 3, p. 209-
210, brief J.W. Moll aan J. van Lokhorst, 7-11-1895.

34 UBG-BC, uklu Moll, copieboek 3, p. 395-398, brief J.W. Moll aan J.W. Giltay, 12-5-1898.
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maar het tegendeel is waar: Van Lokhorst schreef de hoogleraar in 1901 dat de 
bouw van het botanisch laboratorium tot zijn “aangenaamste herinneringen” 
behoorde en dat was “geen holle phrase”.35 Waarschijnlijk had de opdrachtgever
met zijne hoge eisen de architect uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Adviseurs en commissies
Molls intensieve bemoeienis was alleen mogelijk, omdat het botanisch 
laboratorium relatief klein was en omdat de hoogleraar de onbetwistbare 
autoriteit op zijn vakgebied was. Anderen besteedden het opdrachtgeverschap 
echter uit aan specialisten. Voor het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij in Amsterdam werd J.J.J. de Bruijn, majoor der Genie b.d.
in 1919 als technisch adviseur aangesteld. Architect A.D.N. van Gendt schreef 
daarover aan zijn collega K.P.C. de Bazel: “De Directie wil de 
onderhandelingen met ons te voeren niet meer zelf doen, maar heeft een 
persoon bij haar in functie daartoe gemachtigd. Deze persoon zal gedurende den
bouw alles met ons bepraten. […] Of deze verandering nu een verbetering zal 
zijn??”36 Waarschijnlijk werd De Bruijn als adviseur aangesteld, omdat het 
ontwerp de schetsfase had verlaten; het toezicht op de rest van het bouwproces 
was te tijdrovend en te specialistisch voor de directie. Alle werkzaamheden 
werden bovendien verdubbeld, omdat er in Den Haag nóg een kantoor van de 
Handel-Maatschappij werd gebouwd. Later in zijn carrière zou De Bruijn onder 
andere toezicht houden op de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Batavia 
(Jakarta), Nederlands-Indië (1933). Ook adviseerde hij andere instellingen.37 

Bouwcommissies waren de volgende en meest verregaande stap in de 
uitbesteding van het opdrachtgeverschap. Mogelijk werden zulke commissies 
vooral bij eenmalige opdrachten in het leven geroepen, als de opdrachtgever 
zelf geen technische kennis in huis had en/of als er simpelweg teveel partijen bij
betrokken waren. Zo had het Vredespaleis in Den Haag een stichtingsbestuur, 
een raadgevende commissie voor de terreinkeuze en het programma van eisen, 
een jury voor de beoordeling van de prijsvraagontwerpen en een 
bouwcommissie voor de begeleiding van de uitvoering.38 Zonder bestuur en 

35 UBG-BC, uklu Moll, L16, brief J. van Lokhorst aan J.W. Moll, 25-9-1901. Citaten eerder gepubliceerd 
in: Jaline de Groot 2016, 75.

36 HNI BAZE, inv.nr. 942, brief A.D.N. van Gendt aan K.P.C. de Bazel, 16-5-1919. Over De Bruijn: Guido 
Hoogewoud 2007, 63-67.

37 Guido Hoogewoud 2007, 63.
38 Bestuur, jury en bouwcommissie: J. Jurriaan Kok 1909, 15-16, 19, 41. Raadgevende commissie van het 

Vredespaleis: J. Scherpenhuijzen 1943, 1. Uit D.E.C. Knuttel 1905, 515 blijkt dat deze commissie tevens 
het programma van eisen schreef en dat ook A. Salm GBzn. lid was. Over de totstandkoming van het 
Vredespaleis, met aandacht voor de commissies: Arthur Eyffinger 1988, 55-105; Johan Joor 2013, 33-75.
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bouwcommissie had het definitieve ontwerp er heel anders uit gezien.39 Ook het 
academisch ziekenhuis in Groningen (1903), het openbaar slachthuis in Den 
Haag (1911) en het stadhuis van Rotterdam (1920) hadden stuk voor stuk zo'n 
commissie, die een stroom van rapporten produceerde.40 De nieuwe 
bouwopgave dwong dus niet alleen tot arbeidsdeling, maar ook tot 
bureaucratisering. Commissies lijken misschien slaapverwekkend, maar een 
architectuurgeschiedenis die de complexe werkelijkheid wil beschrijven kan 
niet volstaan met heldenverhalen over architecten.41

39 Johan Joor 2013, 494 (nt. 234).
40 Groningen: G. van Eysselsteijn 1907, 17-18. Den Haag: HGA 0592-01. Rotterdam: Han Timmer 2014, 

58. 
41 Vgl. Dana Cuff 1991, 1, 4 over de discrepantie tussen beeld en dagelijks leven van de architect, 

waaronder vergaderingen met commissies.
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13. ARCHITECTEN: ontwerpers

Toen Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel in 1912 een voordracht hield over de 
nieuwe Landsdrukkerij in Den Haag werd hem gevraagd om het kort te houden.
Het publiek van werktuigkundig ingenieurs was meer geïnteresseerd in de 
tweede spreker, die de technische inrichting zou behandelen. Knuttel had 
daarvoor niet alleen alle begrip, maar hij zwakte zijn eigen aandeel bovendien 
af: de ingenieur ontwierp de machines, de architect slechts de ruimte eromheen. 

“Toen ik zooeven hier binnenkwam, werd mij van verschillende zijden 
gevraagd: leest ge lang? zal het lang duren? Ik heb dit opgevat als een 
vriendelijke bede: maak het kort. Die bede was al verhoord vóórdat zij tot 
mij kwam. Ik begrijp volkomen, dat mijn taak hier slechts van bescheiden 
omvang is. Het gebouw van de Landsdrukkerij heeft voor deze Vereeniging 
niet zooveel belangrijks; het is slechts het omhulsel van het belangrijk 
bedrijf, dat er wordt uitgeoefend.”1

Het is bekend dat Knuttel een bescheiden man was, maar hij bagatelliseerde zijn
taak als architect geheel ten onrechte.2 Ten eerste had hij een voortreffelijke 
opleiding: Knuttel was aan de Polytechnische School in Delft afgestudeerd als 
bouwkundig én civiel ingenieur – dat kon toen nog vanwege de grote overlap 
tussen de beide studies. Belangrijker is dat hij talloze nieuwe gebouwtypen had 
ontworpen – uitgerust met de nieuwste materialen en technieken. Als 
stadsarchitect van Leiden had hij het eerste gemeente-archiefgebouw van ons 
land ontworpen (1893), voorzien van geavanceerde 
brandveiligheidsmaatregelen.3 Als Rijksbouwmeester ontwierp hij twee 
meetpaviljoens voor het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut in 
De Bilt (1898), waarbij de bouwmaterialen de magnetische metingen niet 
mochten beïnvloeden en technische installaties temperatuurschommelingen 
moesten voorkomen.4 De Rijkspostspaarbank te Amsterdam (1901) was een van

1 D.E.C. Knuttel 1913, 76. De lezing vond plaats voor de afdeling Werktuig- en Scheepsbouw van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Over de geschiedenis van het architectenberoep, met verdere 
literatuurverwijzingen: Winfried Nerdinger 2012. Over architecten in Nederland in de negentiende eeuw, 
met verdere literatuurverwijzingen: Coert Peter Krabbe 1998; W.R.F. van Leeuwen 1993, 201-204; Ineke 
Pey 2004, 36-47.  

2 Over Knuttel, waaronder zijn bescheidenheid: G.H.P. Steenmeijer 1995a, 329-346. Dit artikel is m.i. 
echter te negatief over Knuttel. Zo wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag (1916) op 
p. 342 omschreven als “een laf compromis tussen functionele eisen en (vermeende) historiciteit”. Een 
terecht eerherstel: Wessel Krul 2011, 209-232.

3 D.E.C. Knuttel 1892, 249-250. 
4 'Het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt', BW, 17 (1897) nr. 19, 139-140. 
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de eerste grootschalige toepassingen van gewapend beton in Nederland.5 In de 
Landsdrukkerij voorkwam een speciale gewapend-betonvloer dat trillingen 
tussen de drukpersen werden overgebracht en er was gekozen voor een 
warmwaterverwarming, omdat stoom- en luchtverwarming het loodstof zouden 
doen opdwarrelen, wat schadelijk voor de gezondheid was. Maar dat stelde 
volgens Knuttel niet zoveel voor: “Op de bovenverdieping vindt men de 
linotypes en al die dingen, welke u meer zullen interesseeren dan de ruimte er 
om heen, waaraan geen andere eisch was te stellen dan die van licht en 
soliditeit.”6 

Ondanks zijn indrukwekkende staat van dienst is Knuttel een vreemdeling in
de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De reden: hij was geen stilistische 
vernieuwer – hoewel zijn bescheidenheid ook niet geholpen zal hebben. Guido 
Steenmeijer schreef in 1995 dat de geschiedschrijving tot dan toe aan Knuttel 
voorbij was gegaan, “omdat hij geen uitblinker was in het meest tot de 
verbeelding sprekende onderdeel van zijn functie, het scheppen van 
architectuur”.7 De geringe aandacht voor Knuttel is symptomatisch: 
architectuurhistorische overzichtswerken leggen immers de nadruk op stijl en 
daarmee op de architect als kunstenaar. De periode rond 1900 wordt in deze 
boeken gedomineerd door de zoektocht naar een eigentijdse bouwstijl, 
waardoor de indruk ontstaat dat alle architecten daar destijds koortsachtig naar 
op zoek waren of dat alleen architecten die daar veel over schreven ertoe deden,
zoals H.P. Berlage. In de inleiding haalde ik het volgende citaat van William 
J.R. Curtis uit 2007 aan: “The 'modern architecture' which is the main topic of 
this book was an invention of the late nineteenth and early twentieth centuries 
and was conceived in reaction to the supposed chaos and eclecticism of the 
various earlier nineteenth-century revivals of historical forms.”8 Daarmee doet 
de architectuurgeschiedenis geen recht aan het werk van architecten; ontwerpen 
is zoveel meer dan gevels tekenen. Mijn stelling is dat niet de zoektocht naar 
een eigentijdse bouwstijl, maar de vraag naar nieuwe gebouwtypen de grootste 
opgave was voor architecten rond 1900. De maatschappij veranderde ingrijpend
en architecten moesten daaraan vormgeven. Architect W.J. de Groot vertaalde in
1897 een artikel uit het Engels, getiteld 'Wat men van een architect verwacht':

“In dien tijd der middeleeuwen was het bijna voldoende, indien hij, op het 
stuk van plannen maken, een kerk, een kasteel of een landhuis wist te 

5 D.E.C. Knuttel 1900, 50-51.
6 D.E.C. Knuttel 1913, 76-77. 
7 Guido Steenmeijer 1995a, 329.
8 William J.R. Curtis 2007, 11.

134



ontwerpen. Tegenwoordig, tenzij hij gelukkig genoeg is eene specialiteit te 
worden met een groote reputatie, moet hij van daag [sic] een kookschool 
ontwerpen, morgen een concertgebouw, over een maand een beurs, een paar 
maanden later een modelboerderij, en vóór het jaar uit is misschien een groot
hotel. Verder kan hij worden uitgenoodigd tot het restaureeren van een 
dorpskerk, tot het indienen van plannen voor wasch-, bad- en 
zweminrichtingen, tot het aanleggen van wegen en draineerleidingen op een 
heerenboerenplaats, tot het veranderen en moderniseeren van een interieur 
van een heerenhuis in de stad; voorts mag hij soms mededingen naar het 
ontwerpen van een museum, een raadhuis en een justitiegebouw.”9

Zo ontwierp Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs J. van 
Lokhorst onder andere gouvernementsgebouwen, universiteitsgebouwen, 
Hogere Burgerscholen, Kweek- en Leerscholen, Rijkskrankzinnigengestichten, 
archieven en Rijkslandbouwproefstations. Laboratoria waren zijn specialiteit, 
maar ook binnen dit gebouwtype waren grote verschillen: een natuurkundig 
laboratorium stelde andere eisen dan een botanisch.10 “Omvangrijker, en uit hun
aard meer uiteenloopende opdrachten, dan aan van Lokhorst gegeven werden, 
zijn wel niet denkbaar”, aldus De Opmerker bij het overlijden van Van Lokhorst
in 1906. “Nu eens moest, als bij ziekenhuizen of ziektekundige laboratoria, de 
nadruk vallen op de nieuwste hygiènische eischen, dan weder, als bij technische
inrichtingen, op de eischen der nieuwste vorderingen op technisch gebied 
[…].”11 En Architectura:

“Maar zijn autodidactische aard kwam als Rijksbouwkundige nog beter uit, 
toen hij voor de reuzen-taak gesteld werd bouwwerken van de meest 
uiteenloopende bestemming te moeten maken, soms vier en vijf tegelijker 
tijd, waarbij eischen werden gesteld, zooals b.v. bij het physisch 
laboratorium te Groningen, naar ik mij nog herinner, waar wegens den 
magnetischen invloed op de instrumenten geen enkel stukje ijzer, zelfs niet 
ter grootte van 'n spijker, mocht gebruikt worden.”12

De staat van dienst van A. Schadee, stadsarchitect van Den Haag was zo 
mogelijk nog diverser. Hij gaf letterlijk vorm aan de modernisering van Den 

9 W.J. de Groot 1897, 115. 
10 Saxa loquuntur 1903. Over Van Lokhorst: G. Sophia van Holthe tot Echten 1986, 193-209; P.T.E.E. 

Rosenberg 1995b, 235-265. 
11 'Jacobus van Lokhorst', Opm., 41 (1906) nr. 8, 58. 
12 J.H.W. Berden 1906, 61.
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Haag: hij ontwierp onder andere een gasfabriek, elektriciteitsfabriek, slachthuis,
telefoongebouw, brandweerkazerne en verder verschillende tramremises, 
badhuizen en tientallen scholen.13 De grootste gebouwen ontwierp hij samen 
met ingenieurs. “In ons land zullen weinig architecten gevonden worden, die op
zoo groote productiviteit kunnen bogen als de heer Schadee”, aldus een collega 
bij het afscheid van de stadsarchitect in 1927.14 

Vooral in het buitenland gingen architecten zich zelfs specialiseren in één 
gebouwtype. “Wij kennen in Oostenrijk bijv. architecten van theaters, in 
Duitschland architecten van ziekenhuizen, van brouwerijen, van 
suikerfabrieken, in Frankrijk en België architecten van het inwendige van het 
huis, tevens meestal decorateurs”, aldus de architect I. Gosschalk in 1899.15 
Ieder afzonderlijk gebouwtype stelde zoveel specifieke eisen dat de studie ervan
complex genoeg was. Specialisatie rendeerde dus dankzij de bouwexplosie – 
zoveel opdrachten waren er. Neem bijvoorbeeld Georg Osthoff: hij ontwierp 
maar liefst 81 slachthuizen in Duitsland en, vlak voor zijn dood, ook het abattoir
van Roermond.16 Hij schreef tevens de eerste twee drukken van het Handbuch 
der Architektur over slachthuizen.17 Specialisatie maakte het werk van de 
architect in feite tot lopendebandwerk, waarbij hij net als een fabrieksarbeider 
slechts één bepaalde handeling in het productieproces deed. Dat werkte sneller 
en vereiste minder algemene kennis. Gosschalk: “Zonder twijfel is het, dat, al 
mag de bekoring in de uitvoering van het beroep er door verminderen, de 
zekerheid dat de bouwheer op de beste wijze gediend wordt, toeneemt.”18 Maar 
zelfs een specialist moest een leven lang leren, zoals “den specialen ziekenhuis-
architect E. Stevens te Boston”. Dr. H.P. Bosscha, geneesheer-directeur van het 
Algemeen Ziekenhuis te Utrecht in 1913:

“Reeds sedert vele jaren wijdt hij zich uitsluitend aan het ontwerpen van 
ziekeninrichtingen en daar hij hiervan reeds een zestigtal afleverde en thans 
gelijk aan 18 nieuwe bezig is, heeft het hem niet ontbroken aan de 
gelegenheid zich de beginselen van zijn speciaal vak eigen te maken. Hij 
stelt zich intusschen niet tevreden met dat wat hij in zijn, ook op het gebied 
van ziekenhuisbouw zoo vooruitstrevend vaderland kan leeren, doch begeeft 
zich geregeld alle twee jaar naar Europa, waar hij door eigen aanschouwing 
de meeste ziekenhuizen van eenig belang kent, terwijl hij nog steeds bezig 

13 'A. Schadee †', Het Vaderland, 20-12-1937. Over Schadee: Koos Havelaar 2016.
14 'Afscheid van den heer A. Schadee. De groote gouden medaille der gemeente', Het Vaderland, 30-7-1927.
15 I. Gosschalk 1899, 61. 
16 Osthoff: M.I. 1900, 136.  
17 Georg Osthoff 1884, 176-325; Georg Osthoff 1891, 5-193.
18 Citaat: I. Gosschalk 1899, 61.
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is, de leemten in zijn kennis aan te vullen en de sedert zijn vorig bezoek 
nieuw gebouwde inrichtingen te bezichtigen. Zoo bezocht hij dit jaar voor de
tweede maal ons land […].”19

De Nederlandse Rijksoverheid kende al vanaf 1845 specialisten voor 
gevangenissen: I. Warnsinck, A.C. Pierson, J.F. Metzelaar en zijn zoon ir. W.C. 
Metzelaar. Daar was behoefte aan door de invoering van een nieuw 
gebouwtype: de cellulaire gevangenis.20 A. Jacot was gespecialiseerd in winkels
en ontwierp onder andere Maison de Bonneterie in Amsterdam (1909) en Den 
Haag (1913) en modepaleis Hirsch & Cie. in Amsterdam (1912). “In de 
Kalverstraat alleen heeft de Heer Jacot in den loop der jaren niet minder dan 32 
winkelhuizen geheel of gedeeltelijk verbouwd.” In Den Haag stonden bijna 
evenveel gebouwen van zijn hand. Jacot ontwierp ook andere gebouwtypen, 
maar vrijwel allemaal in de commerciële sector: hotels, café's en 
tentoonstellingen. Zelfs de woonhuizen die hij ontwierp, waren bestemd voor de
beide eigenaren van Hirsch.21 Gosschalk doelde waarschijnlijk op P.J.H. 
Cuypers toen hij schreef: “Alleen omtrent kerken, vooral katholieke, is de 
specialiseering in Nederland eenigszins doorgevoerd.”22

Het gros van de architecten kon zich echter niet of slechts deels specialiseren
door de geringe omvang van de bouwmarkt in Nederland. “Zelfs als één man de
plans van alle fabrieken van eenzelfde soort te vervaardigen kreeg, zou hij 
slechts een sober bestaan vinden”, aldus Gosschalk in 1899. Volgens hem 
maakte de grote mate van afwisseling het beroep van architect in Nederland 
juist zo aantrekkelijk.23 Zelf had hij onder andere twee gasfabrieken ontworpen 
en een panoramagebouw, spoorwegstation, stoombierbrouwerij en ziekenhuis.24 
Deze afwisseling maakte de nieuwe bouwopgave echter ook groter voor 
Nederlandse architecten: zij moesten zich voor elke opdracht opnieuw 
onderdompelen in een andere wereld. “In een klein land als het onze kunnen 
geen specialiteiten op bouwkundig gebied worden gekweekt. De architect moet 
hier zijn kracht zoeken in algemeene ontwikkeling, welke hem in staat stelt, 
spoedig zich in te werken in elk onderdeel van zijn uitgebreid veld van arbeid”, 
dat schreef dr. G. van Eysselsteijn, geneesheer-directeur van het academisch 

19 H.P. Bosscha 1913, 229-230. 
20 P.T.E.E. Rosenberg 1995a, 146-162 (Warnsinck en Pierson); P.T.E.E. Rosenberg 1995c, 301-327 (De 

Metzelaars). Over De Metzelaars is sindsdien nog verschenen: Ros Floor 2012, 147-152.
21 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd]. 
22 I. Gosschalk 1899, 61.
23 I. Gosschalk 1899, 61. In Nederland kwam ook het omgekeerde van specialisatie voor: architecten die 

nevenactiviteiten ontplooiden (Ineke Pey 2004, 131-143, 295-298).
24 Wilfred van Leeuwen 1987, 30-39.
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ziekenhuis in Groningen in 1907.25 

Voorstudie
Architecten als Schadee hadden geen enkele ervaring met nieuwe gebouwtypen 
als slachthuizen, telefoongebouwen en tramremises. Voor er ook maar een pen 
op papier kwam, moest daarom informatie worden verzameld.26 Het ging 
daarbij niet alleen over bouwtechnische kennis; de architect moest zich ook 
inleven in het bedrijf. Een architect die bijvoorbeeld een krankzinnigengesticht 
ontwierp moest ook enige kennis hebben van behandelingsmethoden in de 
psychiatrie.27 Volgens een Duits handboek over gestichten uit 1907 moest de 
architect psychiatrisch leren denken – net zoals de psychiater bouwtechnisch 
moest leren denken.28 Hetzelfde gold voor ieder ander gebouwtype. I. Gosschalk
in 1899 over de fabrieken die hij had ontworpen: 

“Telkens was [het zaak] de industrie, waarvoor het gebouw bestemd was, 
van [de] grond af te bestudeeren: zoo mogelijk had men bestaande fabrieken 
te bezoeken (waartoe men vaak en terecht! niet gemakkelijk toegang kreeg), 
litteratuur daarover na te snuffelen – hoe interessant ook, tijdroovend en 
vermoeiend.”29

Een goede architect was daarom abonnee van meerdere 
architectuurtijdschriften, had een uitgebreide vakbibliotheek en bezocht 
regelmatig professionele lezingen – alles om zich snel te kunnen inwerken en 
om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Dat deze 
voorstudie niet alleen veel tijd, maar ook veel geld kostte, blijkt uit een klacht 
van architect G.J. Veenstra in een artikel over scholenbouw uit 1909. Volgens 
Veenstra was het salaris van gemeente-architecten “niet in overeenstemming 
met de studie die in den tegenwoordigen tijd voor hun vak eene vereischte is en 
te gering om door eigen studie, het lezen van vakbladen en het bijwonen van 
vergaderingen, congressen enz. voldoende op de hoogte te blijven van de 
nieuwere hoogere eischen; en ook van voldoende kennis der nieuwere veelal 
meer hygiënische materialen.”30 

25 G. van Eysselsteijn 1907, 24. 
26 Pen op papier: parafrase van Wim M. Renes 1983, 107 over de bouw van hedendaagse bibliotheken. 

Volgens Koos Havelaar 2016, 10 vielen de vele voorbereidende studies van nieuwe gebouwtypen van 
Schadee op bij zijn leidinggevenden. 

27 Jeremy Taylor 1991, 141. 
28 G. Kolb 1907, 22.
29 I. Gosschalk 1899, 61-62.
30 G.J. Veenstra 1909, 163. 
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Handboeken waren een snelle, maar grondige manier om informatie te 
verzamelen over een nieuw gebouwtype. De bekendste en meeste uitgebreide 
handboekenreeks was uiteraard het Handbuch der Architektur. Tussen 1880 en 
1943 verschenen circa 140 delen geschreven door meer dan honderd auteurs. 
Geen enkele natie had zo'n werk voortgebracht en misschien, “mit Stolz dürfen 
wir dies sagen”, was niemand hiertoe meer geroepen dan Duitsland, schreef de 
Deutsche Bauzeitung in 1882 – toen er nog slechts twaalf delen waren 
gepland.31 Het vierde en grootste deel van de reeks bestond uit tientallen boeken
over alle denkbare gebouwtypen, waaronder laboratoria, theaters, warenhuizen, 
ziekenhuizen, gestichten en slachthuizen. Schadee en werktuigkundige ir. N.A. 
Smits gaven in 1911 een nauwkeurige opsomming van alle handboeken die zij 
hadden gebruikt voor het openbaar slachthuis in Den Haag; zij noemden het 
Handbuch der Architektur, het deel over slachthuizen, als eerste.32 Van Lokhorst
maakte voor het Algemeen Rijksarchief in Den Haag gebruik van het Handbuch
over archieven. In de marges krabbelde hij aantekeningen.33 Architectura 
Technisch Gedeelte vertaalde in 1898 een Duitse recensie van het Handbuch, 
het deel over ziekenhuizen: 

“Wie dit 54 mM. dikke boek ter hand neemt, staat verbaasd over zulk een 
uitgebreid handboek, dat, behalve 22 afzonderlijke uitslaande platen, 969 
bladzijden bevat met 454 in den tekst gedrukte figuren. En het is dus geen 
wonder dat hij, die dat werk moest beoordeelen, dien taak eenigszins 
huiverig ter hand nam en meermalen het werk terzijde lag om van zijn 
verbazing over de massa verwerkte stof te bekomen. Want meer dan de dikte
van het boek verdient de rijke inhoud bewondering, vooral ook om de 
meesterlijke bewerking van hetgeen de schrijver Prof. Oswald Kuhn te 
Berlijn, bijeenbracht.”34

Handboeken waren rond 1900 echter al verouderd op de dag dat ze werden 
gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van de allernieuwste ontwikkelingen, 
was een architect of architectenbureau daarom zoals gezegd geabonneerd op een
of meerdere tijdschriften. Architecten publiceerden hierin voortdurend 

31 Roland Jaeger 2006, 343 (aantal delen), 346 (Bauzeitung). Ook J.M. Luthmann gebruikte het Handbuch: 
Jan Vredenberg 2003, 52 (nt. 110). 

32 A. Schadee 1911, 790 (nt. 1). 
33 Vriendelijke mededeling van restauratie-architect en bouwhistoricus Evert Jan Nusselder, 18-6-2014. De 

bibliotheek van Van Lokhorst bevond zich bij de Rijksgebouwendienst, maar is enkele jaren geleden 
afgestoten (vriendelijke mededeling van Corjan van der Peet, Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag, 1-4-
2015). Het exemplaar van het Handbuch met de aantekeningen van Van Lokhorst is verdwenen. 

34 v. N. 1898, 383. 
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beschrijvingen van nieuwe gebouwen, opdat collega's er hun voordeel mee 
konden doen. Opvallend is dat deze beschrijvingen vooral over de plattegrond, 
constructie en technische installaties gingen en nauwelijks tot niet over 
kunstzinnige aspecten.35 Van de bibliotheek van de Groninger architect G. 
Nijhuis bestaat een gedetailleerde inventaris. Hieruit blijkt dat hij geabonneerd 
was op het Bouwkundig Tijdschrift en Bouwkundig Weekblad. Van andere 
bladen had hij losse nummers.36 Nederlandse tijdschriften inventariseerden 
weliswaar de belangrijkste berichten uit het buitenland, maar een beetje 
architect was ook geabonneerd op buitenlandse tijdschriften. Zo was de Haagse 
architect J.J. van Nieukerken geabonneerd op The Builder: van 1889 en 1901 
bewaarde hij alle nummers met artikelen over schouwburgen, vanwege de 
prijsvraag voor een nieuwe schouwburg in Den Haag. Belangrijke artikelen 
en/of passages werden door hem aangestreept. Ook artikelen over septic tanks 
werden gemerkt, in verband met de opdracht voor het academisch ziekenhuis 
van Groningen. Die artikelen met aanstrepingen zijn bewaard gebleven.37

Ondertussen werden architecten via dezelfde tijdschriften ook nog eens elke 
week en maand gebombardeerd met duizend-en-een innovaties, waarmee de 
nieuwe gebouwtypen konden worden gebouwd en uitgerust. Er waren 
bovendien nog veel meer informatiebronnen over bouwmaterialen: fabrikanten 
verspreidden het goede woord via handelscatalogi, vertegenwoordigers en 
monsterkamers, architectenverenigingen organiseerden lezingen over 
bouwmaterialen en de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 
Amsterdam had al sinds 1885 een permanente tentoonstelling van 
bouwmaterialen – die in 1916 werd gesloten, omdat er simpelweg teveel 
concurrentie van andere informatiebronnen was.38 Architecten moesten door de 
nooit ophoudende stroom van producten waden en de beste eruit vissen. Het 
door De Groot vertaalde artikel uit 1897: “Moet hij Wiggin's cement gebruiken?
Het is goedkoop, doch zal het bestand zijn tegen vocht en vorst, of zal het 
uitzetten, bladderen en stuk gaan? Is het beter dan Tomson's cement, of 
Williamson's pleister, of Richardson's hydraulische kalk?”39 Het resultaat was 
een vorm van keuzestress, die verbazend sterk doet denken aan onze huidige 
consumptiemaatschappij. Ir. F.G. Unger, werktuigkundig ingenieur, in een 

35 Vgl. Coert Peter Krabbe 1998, 144 over de Bouwkundige Bijdragen en Auke van der Woud 1997, 322 
over H.P. Berlage die in 1898 specifieker was over het verwarmingssysteem dan de esthetiek van de 
Koopmansbeurs in Amsterdam.

36 Peter Suidman 2014, 168-171. 
37 HGA 0169-01, inv.nr. 74. In ieder geval de eerste artikelen moeten van J.J. van Nieukerken zijn, want zijn

oudste zoon, die later ook architect zou worden, was in 1889 pas tien jaar oud.
38 Sluiting: 'De permanente tentoonstelling van bouwmaterialen', De Telegraaf, 29-4-1916. Het adres van 

het gebouw voor permanente tentoonstellingen was Marnixstraat 402. 
39 W.J. de Groot 1897, 117.
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artikel over verwarming en luchtverversing in 1908:

“De tijd, waarin wij leven, kenmerkt zich eenerzijds door een overvloed van 
nieuwheden, verbeteringen, vindingen en ontdekkingen als wel nooit door de
geschiedenis kon worden aangetoond, anderzijds getuigt hij van een 
overstelpt zijn door dit vele, van een zoeken naar de mogelijkheid om dit 
alles te benutten, te verwerken en tot zijn juiste proporties te herleiden, 
waardoor de mensch heden ten dage gedrukt wordt met een zwaren last. 
Waarheen men ook ziet, op welk gebied men zich ook beweegt, overal welt 
het nieuwe in overvloed op en men moet zich beheerschen en door rusteloos 
werken zich trachten te stellen boven dien overstelpenden overvloed […].”40

De architect dreigde niet alleen zijn grip te verliezen door de schier eindeloze 
hoeveelheid innovaties, maar ook door hun toenemende complexiteit. Hij moest
hulp zoeken bij specialisten, zoals constructeurs, installateurs en aannemers. De
Opmerker in 1916: “wij kennen van veel der door een onvermoeide en geen 
kosten sparende reclame aangeprezen nieuwigheden somtijds niet eens de 
samenstelling, laat staan de wijze van bewerking in de fabriek, terwijl het 
aanbrengen in den bouw ook maar het best aan speciale werklieden wordt 
toevertrouwd”.41 

Gewapend beton was voor architecten ongetwijfeld het meest complexe 
bouwmateriaal rond 1900. Ze hadden niet voldoende kennis om 
betonconstructies door te rekenen en de uitvoering ervan was voor hen evenzeer
in nevelen gehuld. Intussen was dat beton echter het basismateriaal van de 
nieuwe bouwopgave geworden: grote, complexe gebouwtypen zonder waren 
zeldzaam. Kennis voor de toepassing ervan werd een specialisme. 
Betonconstructeur ir. G.J. Meyers in 1917: 

“Doordat het bouwen zich aldus gewijzigd heeft, beheerscht de architect zijn
vak niet meer zooals hij dit vroeger deed. Dit is een belangrijk feit, dat zeker 
onze aandacht verdient. Direct voeg ik hieraan toe, dat ik de gewone 
huizenbouw uitschakel; deze toch leent zich niet zóó voor de toepassing van 
gewapend beton; mijne gedachten gaan meer naar de grootere bouwwerken, 
magazijnen, winkels, pakhuizen, fabrieken en alles wat men onder 
utiliteitsbouw verstaat; maar waar deze laatsten tegenwoordig zoo veelvuldig
voorkomen is het zeker geen klein gebied der bouwkunst, dat de architect 

40 F.G. Unger 1908, 888.
41 ‘De techniek van het bouwen’, Opm., 51 (1916) nr. 16, 62.
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niet meer volkomen beheerscht. Welke groote gebouwen, banken, 
magazijnen, warenhuizen, fabrieken, enz., worden tegenwoordig gemaakt, 
zonder dat daar het gewapend beton bij wordt toegepast? Indien dit niet 
gebeurt, is het eene uitzondering.”42

Overigens schreef betonconstructeur L.A. Sanders in 1900 dat de architecten 
“die het allereerst getoond hebben vertrouwen te stellen in de nieuwe 
bouwconstructie […] juist onder de oudste bouwmeesters moeten worden 
gezocht, en wel de heeren Van Gendt Senior en wijlen de heer Salm”.43 
Waarschijnlijk doelde Sanders op de muur van stoommeel- en broodfabriek 
Céres in Amsterdam (1891), ontworpen door G.B. Salm, en de 
Stadsschouwburg aldaar (1894), ontworpen door A.L. van Gendt en J.B. en J.L. 
Springer, waarbij Van Gendt waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de 
bouwtechniek. 

Architecten stonden met collega's in het hele land en over de hele wereld in 
contact. Toen Van Nieukerken een zwembad van gewapend beton moest 
ontwerpen in Den Haag vroeg hij in 1896 collega's in heel Europa om 
informatie. Zo schreef hij aan de architect Henry Saxon Snell in Londen – 
wereldberoemd als ziekenhuisspecialist – naar aanleiding van een recent artikel 
in The Builder over een zwembad van zijn hand in Londen. “I am seeking the 
best material for the walls of the bassin.” Van Nieukerken kende bassins 
gemaakt van beton en metselwerk, maar was vooral geïnteresseerd in 
toepassingen van gewapend beton. In Amsterdam was weliswaar het 
Heiligewegbad (1896) – destijds het grootste overdekte bassin van gewapend 
beton op het Europese vasteland – “but there is no experience of it because it is 
employed and filled with water last week”. Van Nieukerken wilde weten welk 
materiaal Saxon Snell had gebruikt en, indien het gewapend beton was, “if you 
mean that there is no fear for penetrating of the water”. De brief ging vergezeld 
van een klein schetsje van het zwembad in Den Haag.44 Uit een tweede brief van
Van Nieukerken blijkt dat hij binnen een week antwoord had gekregen van 
Saxon Snell.45 

Voor zeer complexe projecten gingen architecten op studiereis om 
vergelijkbare gebouwtypen in het buitenland te bestuderen. Een opdrachtgever, 

42 G.J. Meyers 1917, 80.
43 R. 1900, 92. Citaat eerder gepubliceerd in: C.H. van Eldik 1988a, 46.
44 HGA 0169-01, inv.nr. 4, brief van J.J. van Nieukerken aan H. Saxon Snell, 24-6-1896, p. 434-435. 

Grootste bassin: Jonas Ingenohl 1896, 31.
45 HGA 0169-01, inv.nr. 4, brief van J.J. van Nieukerken aan H. Saxon Snell, 4-7-1896, p. 446.
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zoals een hoogleraar die een nieuw laboratorium wilde bouwen, hoefde slechts 
één keer op studiereis. Een architect had vele projecten onder handen en moest 
daarom veel vaker naar het buitenland – maar niet per se voor elk project. Van 
Lokhorst reisde vrijwel ieder jaar twee of drie weken door Europa. In 1891 ging
hij bijvoorbeeld met prof. dr. J.E. van Iterson tien dagen naar Duitsland voor de 
nieuwe chirurgische kliniek in Leiden. Van Lokhorst ontving daarvoor tien 
gulden per nacht vergoeding, terwijl Van Iterson vijftien kreeg. “Prof. v. Iterson 
was zoo fatsoenlijk het verschil tusschen 10 en 15 met mij te deelen om te 
verhinderen dat ik te kort kwam.” In 1895 reisde Van Lokhorst in zijn eentje 
naar Londen, Oxford en Parijs ter voorbereiding van het Algemeen Rijksarchief 
in Den Haag.46 In Parijs bezocht hij onder andere de Bibliothèque Nationale, 
waar hij de beschikking kreeg over een opzichter, “met wien ik de gebouwen 
heb doorkruist, afgedaald ben in de kelders, geklommen ben op de daken, 
kortom alles heb onderzocht”. De architect was Jean-Louis Pascal (de opvolger 
van Henri Labrouste), die eerder de Banque de France had ontworpen. “Door 
zijne tusschenkomst kon ik een vluchtig bezoek aan het Bankgebouw brengen 
en zag daar de belangwekkende hydraulische afsluiting van de Serre des Titres, 
die mij op het denkbeeld bracht eener hydraulische afsluiting van de glasramen 
en lantaarns van het thans in aanbouw zijnd Centraal Archiefgebouw alhier.” 
Pascal raadde ook enkele gebouwen in Evreux en Lyon aan, waarop Van 
Lokhorst prompt zijn oorspronkelijke reisschema wijzigde – om later met 
terugwerkende kracht toestemming te vragen. Ze bleken echter tegen te vallen: 
“Het archiefgebouw te Evreux heeft geruimen tijd gegolden voor een model van
het genre, een epitheton waarop het echter zeker geen aanspraak meer maken 
kan.” Overal kreeg Van Lokhorst bouwtekeningen en soms ook foto's mee, die 
helaas niet bewaard zijn gebleven.47 Tegenwoordig worden nog steeds 
studiereizen gemaakt voor heel nieuwe bouwopgaven. Zo bezocht Jan Benthem 
tien luchthavens in de Verenigde Staten voordat hij in 1988 de hoofdarchitect 
van Schiphol werd.48

In een later stadium moesten ook de bouwvoorschriften – die in elke 
gemeente weer anders waren – worden bestudeerd. In het hoofdstuk over de 
Stadsschouwburg in Amsterdam (1894) zal blijken dat de 

46 NA 2.04.13, inv.nr. 392, [J. van Lokhorst], '1891 Würzburg, Göttingen Berlijn en terug […]', z.j. Over de 
buitenlandse reizen van Van Lokhorst: G. Sophia van Holthe tot Echten 1986, 198-199. Over het 
Algemeen Rijksarchief: E.J. Nusselder 1985, 334-357. 

47 NA 2.04.13, inv.nr. 392, J. van Lokhorst, 'Reisverslag 1895: verslag van een bezoek in 1895 gebracht aan 
eenige Bibliotheken, Musea, Laboratoria en andere openbare of wetenschappelijke gebouwen in het 
buitenland', 25-4-1896. Toestemming achteraf: NA 2.04.13, inv.nr. 392, brief J. van Lokhorst aan minister
van Binnenlandse Zaken, 9-7-1895. 

48 Jan Willem de Wijn 2013, 130.
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brandveiligheidsmaatregelen grotendeels gedicteerd werden door de Algemeene
Politie-Verordening. Architecten moesten al die bouwvoorschriften kennen en 
bijhouden, “hetwelk reeds een voldoende wetskennis als van een advocaat 
vereischt”, aldus het door De Groot vertaalde artikel uit 1897. 

“Inderdaad om van deze dingen goed op de hoogte te zijn, zouden wij onze 
ochtenden behooren door te brengen met het doorlezen van gezondheids-
politie-voorschriften en bouwverordeningen van verschillende steden en 
plaatsen. Onze middaguren zouden wij kunnen wijden aan de voorschriften 
voor fabrieksgebouwen, verordeningen regelende den aanleg van straten enz,
en keuren van polders, terwijl de berichten over rechtszaken uit de 
bouwwereld des avonds een lichte leesstof zouden kunnen verschaffen, 
voordat wij ter ruste gaan.”49

De vraag is of tijdschriften, handboeken en studiereizen het ontwerpen niet tot 
een soort invuloefening maakten voor architecten. Rond 1900 werd dat zeker 
niet zo gevoeld. Zo was de plattegrond van de Stadsschouwburg in Amsterdam 
(1894) volgens De Opmerker “naar de beste Duitsche voorbeelden gevolgd”. 
'De beste voorbeelden volgen' was dus juist een kwaliteitsoordeel.50 Volgens een
Duits handboek over slachthuizen uit 1921 waren kostenverslindende 
experimenten bovendien onnodig, zelfs gevaarlijk, “wo erstklassige Fachleute 
in zahlreichen Ausführungen ganz ähnlicher Art das Thema so gut wie erschöpft
haben”.51 Volgens het eerdergenoemde Duitse handboek over gestichten uit 
1907 waren de voorbeelden bovendien een basis waarop werd voortgebouwd 
om telkens een stapje dichter bij het het ideale gesticht te komen. Ten slotte 
stelde ieder project weer andere eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot het het 
personeelsaantal, terrein, klimaat, enzovoort.52 

Bouwen van binnen naar buiten
Architecten als Schadee hadden zoals gezegd geen enkele ervaring met de vele 
nieuwe gebouwtypen die zij moesten ontwerpen. De eerste architecten die rond 
1850 met de nieuwe bouwopgave werden geconfronteerd hadden het nog 
zwaarder; zij hadden zelfs geen handboeken en dergelijke om op terug te vallen.
Bij gebrek aan literatuur namen ze het programma van eisen als uitgangspunt, 
aldus De Opmerker in 1903. Dat is een ander bewijs voor mijn voorzichtige 

49 W.J. de Groot 1897, 116. Over bouwvoorschriften, 1874-1901: Ineke Pey 2004, 187-229.
50 'Uit Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 32, 249. 
51 L. Schoenfelder 1921, 31. 
52 G. Kolb 1907, III.
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stelling uit een eerder hoofdstuk: programma's van eisen werden noodzakelijk 
door de vraag naar nieuwe gebouwtypen. De Opmerker, in een artikel over het 
nieuwe telefoongebouw in Den Haag, ontworpen door Schadee:

“De bouwmeesters, die heden ten dage zich het bouwen van kerken, paleizen
en woonhuizen ten taak zien gesteld kunnen voor hunne studiën beschikken 
over een grooten voorraad materiaal door vroegere eeuwen nagelaten en 
door de drukpers gebracht onder het bereik van ieder, die het noodig heeft; 
een voorraad, die wel haast onuitputtelijk kan worden genoemd. Daarnevens 
echter zag zich de bouwmeester der negentiende eeuw herhaaldelijk 
geplaatst voor vraagstukken, waarbij hem het bedoelde materiaal al van zeer 
weinig nut kan zijn, omdat de eischen aan zijn werk gesteld, meerendeels 
geheel nieuw waren, terwijl geen enkel voorbeeld voorhanden was en de 
vraag zich dus bepaalde tot het op de meest logische wijze voldoen aan die 
eischen. Voor stationsgebouwen en tentoonstellingsgebouwen, om een paar 
voorbeelden te noemen, staat hem alreeds weder een uitgebreide litteratuur 
ten dienste. In mindere mate is dit het geval met de gebouwen voor een 
andere, uit de ontwikkeling van het verkeer ontstane tak van dienst, de 
telephonie. Het eigenaardige daarbij is, dat wanneer bij die gebouwen al 
sprake van een bepaald type mag zijn, de typen van een tiental jaren geleden 
alweder nagenoeg hun waarde hebben verloren voor den tegenwoordigen 
tijd.”53

De architecten van de nieuwe bouwopgave werkten als het ware van binnen 
naar buiten: ze begonnen niet met de gevel, maar met het programma van eisen.
De plattegrond vloeide daaruit voort, was in feite de ruimtelijke ordening van de
eisen. Ontwerpen van binnen naar buiten wordt tegenwoordig geassocieerd met 
het twintigste-eeuwse functionalisme, maar het stamde dus in ieder geval reeds 
uit de negentiende eeuw. Van Lokhorst probeerde naar eigen zeggen steeds “van
binnen naar buiten” te bouwen. Dat schreef hij al in 1878, in zijn 
sollicitatiebrief voor de positie van Rijksbouwkundige.54 Gosschalk in 1899 
over de fabrieken die hij had ontworpen: 

“Ik volgde bij de vervaardiging der plannen een (haast te eenvoudigen zou 
men zeggen) vasten regel, en vroeg: wat zijn de grondstoffen en wat is het 

53 'Telephoongebouw te 's Gravenhage', Opm., 38 (1903) nr. 38, 297-298. 
54 P.T.E.E. Rosenberg 1995b, 239, 251. Michaël Lucassen 1998, 27 schrijft dat ook de Van Nieukerkens van 

binnen naar buiten ontwierpen. Over (Franse) eclecticisten in de negentiende eeuw die vanuit het 
programma van eisen ontwierpen: Auke van der Woud 1997, passim. 
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product? Deze beide uitersten moeten gemakkelijk te bereiken zijn; de 
schakels der vervaardiging waren dan met eenige redeneering niet moeielijk 
te interpoleeren.”55

Tegenwoordig werken architecten nog steeds van binnen naar buiten. Wim 
Quist in 1999: “De oplossing zit in de opgave besloten, die moet eruit worden 
gehaald en ontwikkeld. De opgave vertelt in welke richting je moet zoeken, de 
opgave zet je aan om te ontdekken in welke richting je verder moet.”56 Over het 
hoofdkantoor van Nationale Nederlanden in Rotterdam (1992) van Abe 
Bonnema schreef Marijke Martin: “De kern van het ontwerp werd hier gevormd
door de meest uitgekiende en logische combinatie van locatie, programma, 
constructie, materiaal en budgettering.”57 Knuttel past ook in deze lange traditie 
van ontwerpen vanuit het programma volgens Vincent van Rossem in 1994:

“Knuttel bediende zich inderdaad van historiserende stijlmiddelen, 
waarschijnlijk vooral bij gebrek aan beter, maar het dominante thema in zijn 
werk is altijd het programma van eisen. Zonder hem nu direct tot 
functionalist om te toveren, kan gesteld worden dat hij waarschijnlijk nooit 
in zijn leven langer dan vijf minuten heeft nagedacht over de problemen van 
klassieke architectuur.”58

55 I. Gosschalk 1899, 62.
56 Auke van der Woud 1999, 11. 
57 Marijke Martin 1998, 11.
58 Vincent van Rossem 1994, 12.
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14. ARCHITECTEN: de tweede architect

Het Scheepvaarthuis in Amsterdam (1916) staat op naam van architect J.M. van 
der Meij. De gebroeders A.D.N. en J.G. van Gendt komen meestal op de tweede
plaats, hoewel uit verschillende bronnen blijkt dat zij in ieder geval 
verantwoordelijk waren voor het ruimtelijk ontwerp en Van der Meij alleen voor
de esthetiek. Een monografie over A.D.N. van Gendt uit 1916: “De algemeene 
opzet en indeeling van dit gebouw is van den heer A.D.N. van Gendt, de 
“vormenspraak”, d.w.z. de versiering naar het uiterlijk en van het inwendige, 
van den Heer J. van der Mey.” (J.G. van Gendt had zich tijdens de bouw om 
gezondheidsredenen uit het bureau teruggetrokken).1 Datzelfde jaar bevestigde 
Van der Meij dat “de plannen zijn ontworpen door de Gebr. Van Gendt en de 
artistieke vormgeving is verzorgd door ondergeteekende”.2 Dat de tweede 
architect vanaf de oplevering op de tweede plaats kwam, bewijst het volgende 
citaat van architect J.F. Staal jr. uit 1916:

“Toen de Directie van het Scheepvaarthuis met een in dergelijke kringen 
verrassend inzicht, hem tot het scheppen van een behoorlijk gebouw-uiterlijk
incapabel verklaarde, erkende de heer v. Gendt, met het aannemen van het 
baantje van plattegronden-in-elkaar-zetter (leent hij zich 'n volgende maal 
misschien tot bijhouden der bouwadministratie?), zijn onvermogen tot 
artistieke productie.”3

Waarom deze arbeidsdeling? Van der Meij had geen enkele ervaring met grote, 
complexe gebouwtypen, maar had naam gemaakt met (onuitgevoerde) 
ontwerpen voor prijsvragen, zoals voor de Prix de Rome en de herinrichting van
de Dam.4 Hij was door prof. dr. A.J. Derkinderen, hoogleraar-directeur van de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam aanbevolen bij de 
directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, een van 
de zes opdrachtgevers.5 Van der Meij leverde, onder andere met hulp van 
collega's M. de Klerk en P.L. Kramer, een opzienbarend ontwerp in baksteen – 
het begin van de Amsterdamse School – dat kon dienen als uithangbord voor de 
scheepvaartmaatschappijen.6  In tegenstelling tot Van der Meij hadden de 

1 J.G. van Gendts gezondheid en citaat: J.F.L. de Balbian Verster 1916c, [ongepagineerd]. Citaat eerder 
gepubliceerd in: Jan Molema 2000, 27. 

2 Jan Molema 2000, 27.
3 J.F. Staal jr. 1916a, 243. Hij onthulde zijn naam pas later: J.F. Staal jr. 1916b, 267. 
4 Helen Boterenbrood 1989, 65.
5 Michiel Kruidenier 2014, 83. 
6 Giovanni Fanelli 1981, 91: “Het Scheepvaarthuis […] wordt in Nederland beschouwd als het eerste 
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gebroeders Van Gendt veel ervaring met kantoren. Hun bureau had in het 
verleden bovendien voor vier van de zes opdrachtgevers van het 
Scheepvaarthuis gewerkt: de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
Maatschappij, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, de Stoomvaart-
Maatschappij Nederland en de Koninklijke West-Indische Maildienst.7 Het 
Algemeen Handelsblad in 1912: 

“Terwijl de heeren Van Gendt, met hun kennis en ervaring op het gebied van 
kantoorbouw, zich meer speciaal aan de practische en doelmatige inrichting 
van het interieur zullen wijden, zal de taak van den heer Van der Mey, 
bekend door de waardering welke zijn Damplan algemeen mocht 
ondervinden, voornamelijk zijn voor een waardige architectuur uit 
aesthetisch oogpunt zorg te dragen.”8 

Sommige bouwprojecten waren zo groot en complex dat het werk over twee 
architecten werd verdeeld. De eerste architect was in ieder geval – maar niet per
se uitsluitend – verantwoordelijk voor de esthetiek. Meestal ging het om een 
(rijzende) ster, wiens naamsbekendheid en modieuze vormgeving het nieuwe 
gebouw op de kaart zetten. De tweede architect was verantwoordelijk voor een 
of meer praktische aspecten van het ontwerp- en bouwproces: de communicatie 
met de opdrachtgever, het programma van eisen, het ruimtelijk ontwerp 
(plattegronden en doorsneden), de constructie en/of het toezicht op de 
uitvoering.9 Dat zijn geen bijzaken; ze vormen de kern van het bouwvak. De 
'kunstenaar' wordt in de Nederlandse architectuurgeschiedenis echter altijd als 
eerste en soms zelfs als enige genoemd – hij heeft immers bouwkunde tot 
bouwkunst verheven.

'Tweede architect' is misschien een beetje misleidend. Het is een door mij 
bedachte term, die duidt op de tweede plaats die deze specialisatie meestal krijgt

volledig in de stijl van de Amsterdamse School gerealiseerde bouwwerk.” 
7 Eerdere opdrachten voor de scheepvaartmaatschappijen: David Keuning 1999, passim; Jan Molema 2000,

27.
8 Citaat: 'Het Scheepvaarthuis', AH, 21-8-1912. Citaat eerder gepubliceerd in: Helen Boterenbrood 1989, 

63.
9 Vgl. Hugo Koch 1901, 162: “Bei bedeutenden Bauten findet manchmal eine Teilung der eigentlichen 

Bauleitung insofern statt, als ein Architect den künstlerischen Teil der Aufgabe bearbeitet, während die 
Konstruktion und geschäftliche Leitung in den Händen eines zweiten Baumeisters ruht.” Er zijn mij geen 
studies bekend over tweede architecten in het algemeen. Over de taakverdeling tussen Charles Barry en 
A.W.N. Pugin bij de Houses of Parliament in Londen: M.H. Port 1976, passim. Over architectenbureau 
Van Gendt in Amsterdam, dat vaker de rol van tweede architect had: David Keuning 1999. Over de 
taakverdeling tussen de architecten K.P.C. de Bazel en A.D.N. van Gendt bij de Nederlandsche Handel-
Maatschappij in Amsterdam: Guido Hoogewoud 2007, 56-67. Gert Eijkelboom (UvA) werkt momenteel 
aan een proefschrift over A.D.N. van Gendt. 
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toebedeeld in de architectuurgeschiedenis. In de praktijk was de tweede 
architect echter niet per se ondergeschikt aan de eerste architect. Soms hadden 
ze een gelijkwaardige positie, soms was een van tweeën de baas of vond 
gaandeweg het bouwproces een rolwisseling plaats. 

Voor de goede orde: de tweede architect was inderdaad een randverschijnsel.
Het overgrote deel van de gebouwen kwam onder leiding van één architect tot 
stand. Toch is dit geen onbelangrijk hoofdstuk, want het behandelt het centrale 
probleem van dit boek in het klein: schoonheid wordt belangrijker gevonden 
dan functionaliteit en bouwtechniek. Met andere woorden: een kunstzinnig 
ontwerp maakt een architect tot architect. Mijn stelling is dat de tweede 
architect ten onrechte genegeerd wordt. Zijn taak was minstens zo belangrijk, 
misschien wel belangrijker dan die van de kunstenaar. 

Overigens was er nog een type tweede architect. Bij projecten op grote 
afstand werd vaak samengewerkt met een lokale architect. Deze specialisatie 
behandel ik in het hoofdstuk over architectenbureaus. Het onderscheid is mijns 
inziens zinvol, omdat de architect in dit laatste geval waarschijnlijk geen co-
auteur was, maar eerder zaakwaarnemer. 

Het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Amsterdam 
(1926) staat tegenwoordig bekend als 'De Bazel', naar K.P.C. de Bazel. A.D.N. 
van Gendt was tweede architect, maar naar tweede architecten worden geen 
gebouwen vernoemd. De taakverdeling was hier minder scherp dan bij het 
Scheepvaarthuis, maar de esthetiek was zondermeer het terrein van De Bazel. In
1916 schreef hij aan Van Gendt: “Door de Nederlandsche Handelmaatschappij 
werd mij verzocht om voor het voor haar te stichten nieuwe gebouw, de geheele
aesthetische verzorging op mij te willen nemen en verder met u te samen als 
architect voor den bouw op te treden.”10 De twee architecten hadden in het 
begin een min of meer gelijkwaardige rol. Pas later kreeg De Bazel de 
overhand.11 Overigens zou hij tijdens de bouw, in 1923, sterven. Van Gendt 
voltooide de bouw samen met De Bazels chef-de-bureau C. van de Linde.12

Van Gendt werd ongetwijfeld door de Handel-Maatschappij ingehuurd, 
omdat hij gespecialiseerd was in het ontwerpen van bankgebouwen. “De 
bankgebouwen zijn hem steeds een onderwerp van bijzondere studie en van 
voorkeur geweest”, aldus Van Gendts monografie uit 1916. Hierin werden 

10 HNI BAZE, inv.nr. 942, brief K.P.C. de Bazel aan A.D.N. van Gendt, 2-12-1916. Citaat eerder 
gepubliceerd in: Guido Hoogewoud 2007, 59. Als 'huisarchitect' van de Maatschappij was Van Gendt 
mogelijk langs informele weg al door de directie gevraagd.

11 Guido Hoogewoud 2007, 63.
12 David Keuning 1999, 227; Jan Molema 2002, 134. Over Van de Linde en de NHM: Radboud van 

Beekum 2007, 263-271.
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dertien verschillende banken genoemd die de architect, meestal samen met zijn 
broer, had gebouwd, verbouwd of uitgebreid, vooral in Amsterdam, maar ook in
andere plaatsen samen met lokale architecten. Van Gendt wist dus alles over de 
plattegrond van dit gebouwtype. Sterker nog, hij was in dat opzicht een 
vernieuwer. De door hem verbouwde Twentsche Bankvereeniging in 
Amsterdam (1900) had in navolging “van de Engelsche banken” één grote 
kantoorruimte in plaats van meerdere kleine kantoortjes. Dat stond in de 
monografie uit 1916. “Hiermede werd ten onzent baanbrekend werk verricht, 
want dit type is daarna door een groot aantal banken te Amsterdam en elders 
nagevolgd.” Bij de Rotterdamsche Bankvereeniging (1913) kon Van Gendt “het 
stelsel van één ongebroken kantoorruimte” nog beter doorvoeren, “omdat het 
gebouw geheel nieuw werd opgetrokken”.13 Bovendien was Van Gendt niet 
alleen gespecialiseerd in banken, hij was tevens 'huisarchitect' van de Handel-
Maatschappij: zijn bureau had in het verleden meerdere verbouwingen 
uitgevoerd.14 “De heer A.D.N. van Gendt was reeds architect van de Ned. 
Handel Mij., vóór tot de stichting van het nieuwe gebouw werd besloten”, aldus
het Algemeen Handelsblad in 1923.15 Hij was dus zelfs in detail met deze firma 
vertrouwd. Het oeuvre van De Bazel bestond daarentegen grotendeels uit 
woonhuizen. Hij had welgeteld één groot, complex kantoor gebouwd: het 
hoofdgebouw van de Nederlandsche Heidemaatschappij in Arnhem (1914).16 
Dat wil niet zeggen dat De Bazel voor deze opgave een slechte architect was. 
Integendeel, zijn werk had een reputatie van grote elegantie.17

Waarschijnlijk had de directie van de Handel-Maatschappij in 1916 nog geen
programma van eisen opgesteld en alleen een architect met zoveel ervaring als 
Van Gendt kon vanuit het niets beginnen aan een groot bankgebouw. Samen met
de opdrachtgevers moest Van Gendt verkennen hoeveel mensen het nieuwe 
gebouw moest huisvesten en welke ruimten daarvoor nodig waren. Dit is 
typisch een kant van het architectenvak die in de traditionele 
architectuurgeschiedenis onzichtbaar blijft. De resultaten van elke vergadering 
werden steeds omgezet in tekeningen die werden meegenomen naar de 
volgende ontmoeting om te toetsen of ze voldeden. Van Gendt omschreef dit als

13 J.F.L. de Balbian Verster 1916c, [geen paginering]. De architecten ter plaatse waren H. Witzand (Almelo),
G. Beltman (Enschede), G. Nijhuis (Groningen), B. Hooykaas (Rotterdam), J. van Lenning (Winschoten).
Volgens Guido Hoogewoud 2007, 58 ontwierp bureau Van Gendt maar liefst 39 banken tussen 1903 en 
1931. 

14 Huisarchitect: Guido Hoogewoud 2007, 59-60. De verbouwingen: David Keuning 1999, 136.
15 'Het gebouw der Ned. Handel-Mij.', AH, 22-12-1923. 
16 Wessel Reinink 1993, 136-138 (Heidemij), 210-217 (oeuvre). 
17 Volgens Hoogewoud werd De Bazel benoemd vanwege zijn vooraanstaande positie als architect én zijn 

benoeming als gemeentelijk adviseur voor de bebouwing van de Vijzelstraat, de beoogde bouwlocatie van
de NHM. Vgl. Wessel Reinink 1993, 171-172.
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het uitlokken van de opdrachtgever “door een krabbel”.18 De tekeningen zullen 
het nieuwe gebouw concreter hebben gemaakt: overleg op basis van vierkante 
meters en aantallen personen was te theoretisch voor niet-deskundigen, maar 
met een schets op tafel kon de directie gelijk beoordelen of de relatie tussen 
ruimten goed was. Van Gendt voerde hiervoor menig informeel overleg met de 
directie. Dit tot grote onvrede van De Bazel, die de opdrachtgever als één man 
tegemoet wilde treden, met een uitgewerkt plan.19 Van Gendt aan De Bazel in 
1918:

“De bedoelde schetsplannen zijn voor het oogenblik volgens mijn idee zeer 
nuttig omdat daarin het bewijs geleverd is dat de gevraagde wenschen van de
directie te vervullen zijn, hetgeen bij de eerste bespreking vrijwel onmogelijk
leek. Verder kunnen wij aan de hand hiervan een decitie van de Directie 
uitlokken of de volgorde van de lokalen ongeveer geeft hetgeen door haar 
bedoeld wordt.”20

Als huisarchitect kende Van Gendt niet alleen de directie, maar ook het overige 
personeel goed en hij benutte deze contacten ten volle om het programma van 
eisen in kaart te brengen. Zo had hij in 1918 – opnieuw tot onvrede van De 
Bazel – een onderhoud met een aantal afdelingschefs. “Dit is naar ik meen zeer 
vruchtbaar geweest, want deze 3 heeren kunnen de dienst het beste beoordelen, 
dus komen wij met plannen die principieel door hen worden voorgestaan, dan 
zullen de moeilijkheden bij de Directie zeer gering zijn.”21 Eind 1918 werd Van 
Gendt “opgescheld” door de chef van de archiefafdeling, een zekere Peters. De 
twee kenden elkaar al langer: de chef was “reeds sedert vele jaren als 't ware de 
huismeester van het gebouw en regelt onderhoud, verbouwingen enz. en is 
uiterst geschikt”, aldus Van Gendt aan De Bazel.22 

In tegenstelling tot De Bazel, had Van Gendt ook veel bouwtechnische 
ervaring met banken. Zo plaatste de tweede architect in 1920 kanttekeningen bij
de kluisconstructie voor de Handel-Maatschappij, ontworpen door ir. K. Bakker,
de constructeur. Ten eerste moest de buitenbekleding van de betonmuren 
“minstens ter dikte van 0,33 m zijn van zeer harde klinkers, zoogenaamde 

18 Citaat: HNI BAZE, inv.nr. 942, brief A.D.N. van Gendt aan K.P.C. de Bazel, 13-7-1918. Na een studiereis
in 1919 werd een nieuw programma opgesteld door technisch adviseur J.J.J. de Bruijn: Guido 
Hoogewoud 2007, 65.

19 Onvrede De Bazel: Guido Hoogewoud 2007, 60-61.
20 HNI BAZE, inv.nr. 942, brief A.D.N. van Gendt aan K.P.C. de Bazel, 4-4-1918.
21 HNI BAZE, inv.nr. 942, brief A.D.N. van Gendt aan K.P.C. de Bazel, 6-7-1918. Onvrede De Bazel: 

Guido Hoogewoud 2007, 61.
22 HNI BAZE, inv.nr. 942, brief A.D.N. van Gendt aan K.P.C. de Bazel, 11-12-1918.
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paardekollen”. De betonvulling kon “daarentegen gerust 0,13 m minder zijn”. In
plaats van wapening met rails raadde hij een raamwerk van “getorste 
pantserstangen” aan, “welke niet met den steekvlam bewerkt kunnen worden”.23

Bij sommige gebouwen werd specifiek voor de uitvoering een tweede architect 
aangesteld. De prijsvraag voor het raadhuis van Rotterdam werd in 1913 
gewonnen door prof. Henri Evers. De burgemeester was tegen een prijsvraag 
geweest, vanwege het risico dat men “een beginneling, niet een ervaren 
bouwkundige aanwijst, aan wien de uitvoering niet kan worden opgedragen, 
omdat hij de constructieve bekwaamheid mist”.24 Evers was weliswaar geen 
beginneling, maar ook geen man van de praktijk: hij was hoogleraar schoone 
bouwkunde in Delft en auteur van het tweedelige De architectuur in hare 
hoofdtijdperken (1905-1911). Evers bevestigde dit in een gesprek met de 
burgemeester in 1914: “Hij gevoelde thans door zijn professorale betrekking 
aan de praktijk te zijn ontgroeid, en, daar hij geen bouwbureau meer had, den 
eigenlijken bouwarbeid wellicht te veel als bijzaak te hebben behandeld om 
serieus op dit groote werk berekend te zijn.”25 Daarom werd datzelfde jaar 
architect van Gemeentewerken A.J.Th. Kok naast Evers aangesteld. De 
raadhuiscommissie voorafgaand aan de nieuwe aanstelling:

“Evers blijkt het organisatorisch niet alleen aan te kunnen. […] De Sub-
commissie meent dan ook dat hier samenwerking en verdeeling van de 
arbeid vereischt wordt, en dat het noodzakelijk is, dat Prof. Evers nog een 
andere kracht […] als mede-arbeider krijgt, iemand, die al wat voor de 
voorbereiding van zoodanig groot bouwwerk wordt vereischt volkomen 
beheerst.”26 

De prijsvraag voor het Vredespaleis was in 1906 gewonnen door L.M. 
Cordonnier uit Lille. Volgens de architecten in de bouwcommissie had hij echter
meer weg van een kunstenaar dan een bouwmeester. Zij vertrouwden de 
prijswinnaar de uitvoering niet toe en stelden ir. J.A.G. van der Steur aan als 
tweede architect.27 Van der Steur moest allereerst toezien op de uitvoering van 

23 HNI BAZE, inv.nr. 942, brief A.D.N. van Gendt aan K.P.C. de Bazel, 29-4-1920.
24 SAR 408, inv.nr. 4, vergadering raadhuiscommissie, 16-2-1910. Over het stadhuis van Rotterdam, met 

aandacht voor de rol van Kok: Dolf Broekhuizen 2014.
25 SAR 408, inv.nr. 4, vergadering raadhuiscommissie, 24-2-1914. 
26 SAR 408, inv.nr. 4, vergadering raadhuiscommissie, 17-2-1914.
27 Arthur Eyffinger 1988, 74. De architecten van de bouwcommissie waren ir. D.E.C. Knuttel en ir. C. 

Muysken. Als tweede architect suggereerden zij ir. J.A.G. van der Steur, C.B. Posthumus Meyjes of ir. J. 
Limburg. Cordonnier had zelf ir. Jos.Th.J. Cuypers of J.C. van Dorsser voorgesteld. 
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tientallen, zo niet honderden werktekeningen. Het tijdschrift De Hollandsche 
Revue in 1907:

“Ofschoon Cordonnier bekroond is, staat er van het geheele Vredespaleis 
haast nog niets op het papier; er moeten nog allerlei ontwerpen en 
teekeningen worden gemaakt; behalve de groote lijnen, de algemeene 
indeeling en 't algemeen aspekt is er van dat reuzengebouw eigenlijk nog 
niets vastgesteld; het eigenlijke werk moet nog beginnen. De taak, die bijna 
niet te overzien is, kan moeilijk door één man worden verricht.”28 

Net als bij het Rotterdamse raadhuis, werd voor het Vredespaleis een tijdelijk 
bouwbureau opgericht.29 De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef in 1910 dat
Van der Steur acht tekenaars in dienst had. “Hoe omvangrijk de arbeid op het 
papier alleen reeds is kunt ge zoo nagaan als de architect vertelt, dat hier niet 
minder dan 3000 M. natuurlijke steen wordt verwerkt, waarvan elk stukje 
afzonderlijk geteekend moet worden.”30 

Niet alleen het tekenwerk nam exponentieel toe tijdens de uitvoering, maar 
ook de correspondentie en het aantal vergaderingen. Volgens de 
bouwcommissie wilde Cordonnier zijn kantoor echter niet van Lille naar Den 
Haag verplaatsen.31 De NRC: “Cordonnier, de schepper van het door de 
commissie uitverkoren bouwplan, laat blijkbaar de uitvoering vrijwel volkomen
over aan den heer Van der Steur; komt zelf – naar wij vernamen – zoo goed als 
nooit in Den Haag.”32 Bovendien was er de taalbarrière: De Hollandsche Revue 
schreef in 1907 dat er behoefte was aan iemand als Van der Steur “die, als 
zijnde een Hollander, de verbinding zou kunnen onderhouden met de eventueele
aannemers, opzichters en de verdere personen, met welken de direktie van zulk 
een enorm werk in aanraking heeft te komen”.33 Het is echter te kort door de 
bocht om Van der Steur af te doen als een soort opzichter; hij had namelijk een 
grote invloed op het definitieve ontwerp. De NRC concludeerde dat het plan in 
de basis nog van Cordonnier was, maar dat de wijzigingen van Van der Steur 
aan de gevels “een heel ander aanzien, een zelfs hier en daar sterk afwijkend 
karakter” hadden gegeven en dat de ontwerpen voor het interieur zelfs “geheel 

28 'J.A.G. van der Steur: de medewerker van Cordonnier', De Hollandsche Revue, 12 (1907) nr. 4, 258. 
29 Bouwbureau Vredespaleis: J. Scherpenhuijzen 1943, 5. Rotterdam: 'Raadhuisbouw', Rotterdamsch 

Nieuwsblad, 29-5-1914.
30 'Onder de menschen. De bouw van het Vredespaleis. I', NRC, 20-7-1910. 
31 Verhuizing naar Den Haag: Johan Joor 2013, 57.
32 'Onder de menschen. De bouw van het Vredespaleis. I', NRC, 20-7-1910.
33 'J.A.G. van der Steur: de medewerker van Cordonnier', De Hollandsche Revue, 12 (1907) nr. 4, 258.
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en al van den Nederlandschen architect” waren.34

Deze voorbeelden laten zien dat de tweede architect een zeer belangrijke rol kon
spelen. Desondanks komt hij meestal op de tweede plaats. Dat is gemakkelijk 
aan te tonen aan de hand van A.D.N. van Gendt. David Keuning en Lydia 
Lansinks oeuvrecatalogus van bureau Van Gendt uit 1999 kan niet genoeg 
worden geprezen, omdat hiermee een van de grootste architectenbureaus in 
Nederland rond 1900 uit de schaduw is gehaald. Alleen de rol van de Van 
Gendts als tweede architecten verdient meer eer. Keuning en Lansink schreven 
hierover: “Veelal speelden de Van Gendts de rol van – in hedendaagse termen – 
'raadgevend ingenieurs'.” Hierboven is echter aangetoond dat zij noch 
raadgevers noch ingenieurs waren, maar typische architectentaken hadden, 
zoals de zorg voor het programma van eisen en de plattegrond. A.D.N. van 
Gendts rol wordt zelfs gereduceerd tot de betonconstructie. Volgens Keuning en
Lansink “was hij verantwoordelijk voor het betonskelet van een aantal grote, 
belangwekkende panden”, zoals het Scheepvaarthuis, de Handel-Maatschappij 
en De Nederlanden van 1845 in Den Haag.35 Dit verhaal staat in veel 
publicaties. Giovanni Fanelli schreef de betonconstructies van de hierboven 
genoemde gebouwen al in 1981 toe aan Van Gendt.36 Jan Bank en Maarten van 
Buuren in 1900: hoogtij van burgerlijke cultuur (2000) over het 
Scheepvaarthuis: “Het gebouw bestaat uit een betonnen skelet, ontworpen door 
de gebroeders Van Gendt, die later ook de betonconstructies maakten voor het 
gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Vijzelstraat en voor
‘De Nederlanden van 1845’ in Den Haag.”37 Michiel Kruidenier en Paul Smeets 
in een monografie over J.M. van der Meij uit 2014: “De gebroeders Van Gendt 
waren verantwoordelijk voor de technische aspecten van Het Scheepvaarthuis, 
zoals de betonconstructies. Van der Meij zelf werd belast met de artistieke 
vormgeving.”38 

Mogelijk is dit verhaal ontstaan, doordat de betontekeningen zich bevinden 
in het archief van Van Gendt.39 Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat Van 

34 'Onder de menschen. De bouw van het Vredespaleis. I', NRC, 20-7-1910. Vgl. Johan Joor 2013, 57, 494 
(nt. 234) over de invloed van onder andere Van der Steur.

35 David Keuning 1999, 14 (raadgevend ingenieurs), 15 (betonskelet). Vgl. p. 204, 227, 235-236 over Van 
Gendt en de betonconstructies van deze drie gebouwen. De beschrijving van het Scheepvaarthuis (p. 204) 
is weliswaar genuanceerder, maar alleen Van der Meij wordt genoemd als architect; de gebroeders Van 
Gendt staan onder het kopje 'Bijdragen' met tussen haakjes 'betonconstructie' achter hun naam.

36 Giovanni Fanelli 1981, 270.
37 Jan Bank 2000, 190.
38 Michiel Kruidenier 2014, 83.
39 Archief Van Gendt: HNI GEND. De betontekeningen van het Scheepvaarthuis en de Handel-

Maatschappij worden genoemd in respectievelijk: Jan Molema 2000, 30; Jan Molema 2002, 134, 148.
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Gendt betrokken was bij het betonskelet, maar dan als architect, niet als 
technicus: hij ontwierp het skelet in plaats van het te construeren. De ervaring 
die Van Gendt bij andere banken en kantoren had opgedaan stelde hem 
waarschijnlijk in staat een eerste, ruwe schatting te maken van de overspanning 
tussen de kolommen en de afmetingen van zowel kolommen als vloeren. 
Daarvoor bestonden handleidingen gewapend beton, speciaal voor architecten.40

De adviseur voor de gewapend betonwerken van de Handel-Maatschapij, ir. K. 
Bakker, werd pas ingeschakeld “toen de plannen eenigszins vasten vorm 
verkregen”.41 Zijn taak was om op basis van formules en grafieken de exacte 
doorsnede, lengte en hart-op-hartmaat van de kolommen uit te rekenen en 
andere zaken als de hoeveelheid wapeningsstaal. Zonder het terrein van de 
technicus te betreden, kon Van Gendt dus werken aan een van de grootste 
bouwtechnische innovaties van de twintigste eeuw. Daarom stond onder de 
betontekeningen van de Handel-Maatschappij de handtekening van zowel 
Bakker als Van Gendt: door die handtekening was de tweede architect mede 
aansprakelijk voor de betonconstructie – een verantwoordelijkheid die De Bazel
niet kon dragen.42 Bij het Scheepvaarthuis was het waarschijnlijk niet anders. 
Een artikel naar aanleiding van Van der Meij's overlijden in 1949: “Hij was 
bekwaam vakman en artist, maar hij was geen ingenieur, die de angstwekkende 
consequenties van het bouwskelet 'an sich' kon doorgronden, beheersen en 
koud, en geslepen daarnaar zou kunnen handelen in zijn concepties.”43 

Ik ben niet de eerste die eerherstel vraagt voor de tweede architect. Jan 
Molema schreef in 2000 over het Scheepvaarthuis: “Van der Mey was namelijk 
slechts als esthetisch adviseur aangetrokken en als zodanig toegevoegd aan de 
eigenlijke architecten, de Gebroeders Van Gendt.”44 En Guido Hoogewoud in 
2007 over de Handel-Maatschappij:

“Van Gendt lijkt De Bazel als primus inter pares te hebben beschouwd, maar
zijn aandeel ging, in tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen, veel 
verder dan alleen het leveren van de constructie bij het door De Bazel 
vervaardigde ontwerp. Hij was een gelijkwaardige partner in het 
ontwerpproces, tekende de eerste plattegronden en kon zich door zich te 

40 Bijv.: A.A. Boon 1913.
41 Citaat: 'Het nieuwe kantoorgebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam', Indië, 10 

(1927) nr. 26, 407. 
42 Jan Molema 2002, 134 schrijft dat Bakker en Van Gendt de betontekeningen ondertekenden. De vraag 

resteert hoe de verantwoordelijkheid voor de betonconstructie werd opgelost bij de Heidemaatschappij in 
Arnhem, waarvan De Bazel de enige architect was.

43 J.P. Mieras 1949, 334. Vgl. Jan Molema 2000, 28.
44 Jan Molema 2000, 27.
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verdiepen in de bedrijfsorganisatie het programma van eisen aan de 
dagelijkse praktijk toetsen. In de loop der jaren was het nu eens De Bazel, 
dan weer Van Gendt die het voortouw nam. Uiteindelijk was het De Bazel 
die het ontwerp vertaalde naar zijn eigen vormentaal.”45

Het onderzoek van Hoogewoud heeft echter weinig veranderd aan de positie 
van de tweede architect. Ten eerste heette de bundel waarin het artikel 
verscheen De Bazel: tempel aan de Vijzelstraat in Amsterdam. En in een 
recensie van het boek werd Van Gendt als vanouds omschreven als “de architect
die verantwoordelijk was voor de betonconstructie van het gebouw”.46

Praktische architecten
Tweede architecten waren zoals gezegd slechts een randverschijnsel, maar ze 
leggen een veel groter probleem bloot: kunstzinnige architecten werden en 
worden hoger gewaardeerd dan praktische. De Opmerker in 1893: “Mooi 
teekenen, keurig schaduwen, iets “artistieks” voorstellen, dat is het, waarnaar in 
de eerste plaats door onze hedendaagsche jonge bouwmeesters wordt gestreefd. 
En hoe valt het werk dan tegen, als het eenmaal uitgevoerd is.” Een architect 
diende bijvoorbeeld rekening te houden met de hemelwaterafvoer van het dak 
naar beneden. “Onze tegenwoordige bouwmeesters schijnen echter eerst op het 
laatste oogenblik aan de noodzakelijkheid van afvoerbuizen te denken, en dit 
heeft tengevolge, dat deze onderdelen van de constructie, die, goed aangebracht,
tot sieraad van den gevel kunnen strekken, thans, nu zij op barbaarsche wijze 
door lijsten en voorsprongen heengehakt worden, een noodzakelijk kwaad 
schijnen.” Interieurs ontworpen door “artisten” waren niet veel beter: 
“Schoorsteenen die niet trekken willen, goten die lekken, muren die doorslaan, 
kelders daar water in staat, gij zult er de hartroerendste jammerklachten over 
vernemen.”

“Het publiek beseft volstrekt niet de meerdere of mindere schoonheid van 
een gevel of kamerbetimmering, maar heeft een open oog voor de meer of 
minder comfortabele inrichting van het inwendige, en de architect, die in 
staat is een gerieflijk huis te bouwen en die zich man van zaken toont, zal in 
de oogen van dat publiek veel hooger staan dan de beste teekenaar, dan de 
knapste ontwerper. […] Wezenlijk, wij zouden zoo menig talentvol 
jongmensch willen aanraden, zich eens van ganscher harte op de practijk van

45 Guido Hoogewoud 2007, 67. 
46 Bernard Hulsman 2007.
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ons vak, op de constructie dus, toe te leggen. Hij zou daarbij meer baat 
vinden, dan door in kunstenaars-kringetjes of vakbladen zijn overkropt 
gemoed lucht te geven.”47

De Bouwwereld observeerde in 1904 in Frankrijk een splitsing in 'architecte-
constructeurs' en 'architecte-décorateurs'.48 Tien jaar later publiceerde het 
tijdschrift een uit The Builder vertaald artikel, waarin de verschillen tussen 
kunstzinnige en praktische architecten werden beschreven. 'De “Kunst-
architect” was te herkennen aan zijn opvallende uiterlijk. “Hij is dikwijls 
gekleed in een merkwaardig model van fluweelen jas en draagt een opvallende 
das en een slappe hoed. Zijn haar valt in krullen over zijn voorhoofd en raakt op
vreemdsoortige wijze zijn kraag.” Het probleem was dat voor de kunst-architect
de kunst altijd op de eerste plaats kwam en niet de opdrachtgever. “Zij die hem 
gebruiken vreezen hem, want degeen die zijn fantasie kruist, wordt behandeld 
als een schurk of vergiet om andere reden zilte en bittere tranen. Zijne 
ontwerpen voor gebouwen zijn dikwijls vreemd en bijwijlen ongemakkelijk 
voor degenen die de door hem ontworpen gebouwen gebruiken.” Gebouwen 
werden tot in de kleinste details ontworpen – Gesamtkunstwerken – tot en met 
de wastobben “om de kultuur der dienstboden te verhoogen”.49 

De vergelijking met Le Corbusiers Villa Savoye in Poissy (1931) – hét 
toonbeeld van het functionalisme – dringt zich op. Zes jaar na de oplevering 
schreef Eugénie Savoye aan de architect: “Het regent in de hal, het regent op de 
hellingbaan en de muur van de garage is helemaal doorweekt. Bovendien regent
het nog altijd in mijn badkamer, die overstroomt bij slecht weer, omdat het 
water binnenkomt door het daklicht. De muren van de tuinierswoning zijn ook 
doornat.”50 Dat vertellen de overzichtswerken er niet bij.

De praktische architect was volgens The Builder qua uiterlijk niet te 
onderscheiden van “een makelaar in effekten”: “hij weet waar uw vrouw het 
afdruiprek van de gootsteen wenscht opdat de dienstbode er zonder gevaar het 
vuile aardewerk op kan plaatsen. Hij beantwoordt aan uwe wenschen, zeggende 
dat dàt de taak is van zijn beroep”. De esthetiek kon daarentegen 
“buitengewoon ordinair” uitvallen.51 De praktische architect was dus 

47 ‘Architect en constructeur’, Opm., 28 (1893) nr. 3, 18-19.
48 'Echo's. VII. De specialiseering der bouwkunst', Bww., 3 (1904) nr. 36, 281.
49 Citaten: 'De vijf ordes van architekten', Bww., 13 (1914) nr. 31, 251. 
50 Jacques Sbriglio 2008, 108. “It’s raining in the hall, it’s raining on the ramp and the wall of the garage is 

absolutely soaked. What’s more, it’s still raining in my bathroom, which floods in bad weather, as the 
water comes in through the skylight. The gardener’s walls are also wet through.”

51 Citaten: 'De vijf ordes van architekten', Bww., 13 (1914) nr. 31, 251. De andere drie ordes waren de 
'prijsvraag-architect', de 'speculatieve architect' en de 'officiële architect' (d.w.z. de architect in 
overheidsdienst).
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gespecialiseerd in de praktijk van het bouwen: functionaliteit, bouwtechniek, 
uitvoering, enzovoort. Hij zorgde ervoor dat de goten niet lekten. Voor 
praktische architecten kwam de opdracht altijd op de eerste plaats. Dat wil niet 
zeggen dat ze de esthetiek verwaarloosden, maar de gekozen bouwstijl was 
volledig afhankelijk van de  opdrachtgever – een gruwel voor de kunstenaars. 
Omdat praktische architecten niet kieskeurig waren en de klant voorop stelden, 
hadden ze vaak een groot bureau met veel opdrachten. Praktische en tweede 
architecten waren overigens niet noodzakelijkerwijs hetzelfde; er zullen veel 
praktische architecten zijn geweest die nooit een samenwerkingsverband zijn 
aangegaan.

Een voorbeeld van een praktische architect was A.L. van Gendt. “Practisch 
van blik voelde hij zich het meest tot het practische aangetrokken”, aldus zijn 
necrologie door oud-medewerker A.W. Weissman in 1901.

“Niet welken stijl een gebouw vertoont, doch of het doeltreffend is ingericht 
bepaalt zijn innerlijke waarde. Het publiek zag dit zeer goed in; het geheim 
van het groote succes, dat aan Van Gendt te beurt is gevallen ligt daarin, dat 
men zeker was, als men hem een opdracht gaf, iets werkelijk bruikbaars te 
zullen verkrijgen. Zijn eigen ik hield Van Gendt op den achtergrond; zijn 
eenig streven was, om aan de wenschen zijner bestellers te voldoen. 
Kunstbroeders zijn hem daarover soms hard gevallen, hebben hem gebrek 
aan karakter verweten. Maar zij vergaten, dat een bouwwerk niet ten 
behoeve van den architect, doch ten gerieve van den patroon wordt 
ondernomen.”52

Kunstzinnige architecten domineerden rond 1900 de theoretische discussies in 
de architectuurtijdschriften en schreven zichzelf zo de architectuurgeschiedenis 
in. Door hun grote orderportefeuille hadden praktische architecten weinig tijd 
om te publiceren, hoewel ze daar waarschijnlijk ook weinig lust toe hadden.53 
A.L. van Gendt was rond 1880 “de meest gezochte architect van Amsterdam”, 
maar zijn positie in de architectuurgeschiedenis was lange tijd marginaal.54 In 
1979 werd hij aan de vergetelheid ontrukt door een scriptie van Lydia Lansink. 
Deze scriptie was de basis voor de zojuist genoemde oeuvrecatalogus. 

Niels L. Prak constateerde in 1984 dat praktische architecten nog altijd in de 

52 A.W. Weissman 1901, 143. Citaat eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 22. Van Gendt was “bij 
de aannemers een zeer geacht persoon”, ik vermoed vanwege zijn praktische kennis ('A.L. van Gendt. †', 
AH, 29 april 1901).

53 Over architecten die het te druk hadden om te publiceren: Auke van der Woud 1997, passim.
54 Citaat: A.W. Weissman 1948, 110. Vgl. Auke van der Woud 2008b, 45 over de marginale positie van 

bureau Van Gendt in de architectuurgeschiedenis. 
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schaduw stonden van hun artistieke collega's, omdat esthetiek nog altijd 
belangrijker werd gevonden dan de praktijk. Prak schreef dit in Architects: The 
Noted and the Ignored. “This book discusses the relations between the few 
famous 'artistic' architects and their more practical colleagues. It shows that the 
distinction between artistically relevant and run-of-the-mill design is a central 
and not an accidental feature, consciously pursued by the artistic architects. The 
overrating of aesthetic above practical aspects is promoted by the trade journals 
and by the critics in the daily press and is instilled in the architectural schools.” 
Volgens Prak werkten architecten nota bene zelf mee aan de institutionalisering 
van de esthetiek. “[…] practical architects treat their artistic colleagues with 
respect, artistic architects treat their practical counterparts with contempt. 
Practical architects often express a desire to become, or to be seen as artistic; 
the reverse never happens.” Waarom? “Because artistic success confers 
infinitely more status and holds out the lure of immortality, whereas the 
practical side can only bring in more money.” Artistieke architecten konden 
echter niet organiseren, overschreden de tijdsplanning en het budget en 
produceerden onleesbare plannen – eerder kunstwerken dan technische 
tekeningen. Dat waren stuk voor stuk zaken waarin praktische architecten juist 
uitblonken. “These firms are outstanding for their fast, efficient service, for cost
control, for smooth relations with the municipal authorities and for finishing 
their jobs on time.” Het gevolg was dat klanten altijd terugkwamen. Bovendien 
waren bureaus van praktische architecten relatief groot – door hun grote 
orderportefeuille – en konden ze daarom ook grotere opdrachten aan. “A way 
around this is associated practice. The artistic architect designs, and his design 
is translated into contract documents and managed by the larger practical firm.” 
En daarmee zijn we weer terug bij de tweede architect.55

55 Niels L. Prak 1984, 1-2, 14-17. 
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15. ARCHITECTENBUREAUS: bouwfabrieken

Grote architectenbureaus ontstonden in de negentiende eeuw, omdat architecten 
de nieuwe bouwopgave onmogelijk in hun eentje aankonden. Door de grotere 
complexiteit en omvang van de nieuwe gebouwtypen was een architect meer 
tijd kwijt aan het ontwerpen. Bovendien had een succesvolle architect vele 
projecten tegelijkertijd onderhanden. Zo had A.L. van Gendt in Amsterdam 
“wel eens 100 perceelen tegelijk in uitvoering”.1 De komst van 
architectenbureaus hangt ook nauw samen met de doorbraak van de openbare 
aanbesteding in de negentiende eeuw: aannemers hadden bestektekeningen 
nodig voor de prijsopgave en werktekeningen voor de uitvoering. Op de 
bouwplaats moest het werk van de aannemer bovendien voortdurend worden 
gecontroleerd. Ten slotte werden de opleveringstermijnen steeds korter: 
verscheidene architecten klaagden over de toenemende snelheid waarmee zij 
moesten werken. De Bouwwereld in 1909: “Maar hinderlijkst bovenal werkt het
algemeene verschijnsel des tijds: de haast, de gejaagdheid waarmede alles moet 
geschieden. Voortdurend staan de ketels onder den hoogsten druk, vaak zelfs 
met belaste veiligheidskleppen.” Architecten moesten dus niet alleen 
vormgeven aan maatschappelijke veranderingen; ze werden er zelf ook door 
beïnvloed. Volgens het tijdschrift hadden sommige Europese architecten het zó 
druk dat ze een zenuwinzinking kregen of zelfs stierven – soms door hun eigen 
hand:

“Verschillende groote bouwmeesters ziet men dan ook geestelijk of 
lichamelijk onder hun taak bezwijken: Van der Nüll en Siccardburg [sic], de 
beide architekten van de Hof-opera te Weenen, Guiseppe Mengoni [sic], de 
bouwmeester van de Victor Emanuel Galerij te Milaan, Poelaert, de 
ontwerper van het Brusselsche paleis van Justitie. […] Niemand minder dan 
Prof. Alfred Messel, is een der laatste bekende slachtoffers. Eene 
buitengewone overspanning, oververmoeidheid en zenuwuitputting leidde in
het begin van 1908 tot een aanval van zwakte die hem dwong tot het nemen 
van absolute rust maanden achtereen. […] En een jaar te voren, in 1907, was
een zeer bekend Duitsch bouwmeester, Prof. Friedrich Ratzel te Karlsruhe 

1 'A.L. van Gendt', NvdD, 5-1-1901. Citaat eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 14. Over 
architectenbureaus in de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, met verdere literatuurverwijzingen: 
Mary N. Woods 1999, passim. Over bouwkundig tekenaars in de Verenigde Staten: George Barnett 
Johnston 2008. Over architectenbureaus in Nederland in de negentiende eeuw, met verdere 
literatuurverwijzingen: Coert Peter Krabbe 1998, 156-158; W.R.F. van Leeuwen 1993, 204-205; Niels L. 
Prak 1987, 51-67. Sindsdien is over architectuurtekeningen in het archief van bureau P.J.H. Cuypers nog 
verschenen: Hetty Berens 2007, 53-69.
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nog minder fortuinlijk. Hij stierf op 38-jarigen leeftijd, geknakt door een 
drukke praktijk.”2

In een architectenbureau werd het bouwproces net als bij lopendebandwerk 
opgesplitst in deeltaken om efficiënter te werken: de architect stond aan het 
hoofd, de chef-de-bureau had de dagelijkse leiding, tekenaars werkten het 
ontwerp uit en opzichters hielden toezicht op de bouwplaats.3 Architect A.W. 
Weissman, die veel over de geschiedenis van zijn beroep publiceerde, schreef in
1907 dat het eerste architectenbureau in Nederland was opgericht door C. 
Outshoorn rond 1855. “Hij richtte een bureau op, waar, zooals dit bij de 
ingenieurs het geval was, de verdeeling van den arbeid werd toegepast.” De 
oprichting viel dus ongeveer samen met het prille begin van de bouwexplosie. 
“En toen na 1870 overal groote levendigheid in het bouwvak kwam, was deze 
manier van werken nog meer noodzakelijk.”4 Hoe groter het bureau, hoe groter 
de opdrachten die het aankon en hoe verder de arbeidsdeling was doorgevoerd. 
Een groot kantoor had daarentegen ook een voortdurende stroom van projecten 
nodig om draaiende te blijven. Dat betekende dat acquisitie belangrijker werd: 
architecten moesten opdrachten binnenslepen.5 Ze moesten, met andere 
woorden, 'mannen van zaken' worden. De Bouwwereld in 1909: “De groote 
architektenbureaux zijn fabrieken gelijk. Er wordt gewerkt naar Amerikaansch 
systeem […]. Kommerciëele overwegingen dringen zich op den voorgrond. Het 
atelier is een zaak geworden; het hoofd ervan moet voor alles een koopman 
zijn.”6 Volgens de Vereeniging van Nederlandsche bouwkundige opzichters en 
teekenaars deden zelfs de arbeidsomstandigheden aan een fabriek denken: de 
Vereeniging omschreef haar leden in 1904 als “machines”, “want de 
voortdurende stoffelijke zorg en de onzekerheid van het bestaan, dooden alle 
levenslust en energie”.7 

Bronnen over de exacte omvang van Nederlandse architectenbureaus zijn 
schaars. Bovendien is soms alleen het aantal mensen op kantoor of zelfs alleen 

2 'De zenuwen van den architekt', Bww., 8 (1909) nr. 5, 33-35. Eduard van der Nüll en August von 
Sicardsburg maakten beide de opening van het operagebouw niet mee in 1869. Van der Nüll hing zichzelf 
op in 1868 ('Eduard van der Nüll †', Neues Wiener Tagblatt, 4-4-1868). Von Sicardsburg was toen al 
langere tijd ziek en stierf enkele weken later (Karlmann 1868). Giuseppe Mengoni viel in 1877 van een 
steiger bij de bouw van passage Vittoria Emanuele II in Milaan (J.F. Geist 1979, 228). Joseph Poelaert 
overleed in 1879 aan een hersenbloeding, vier jaar voor de opening van het justitiepaleis (Joris Snaet 
2011, 44). Friedrich Ratzel pleegde zelfmoord (Albert Hofmann 1907, 394-395). Overigens stierf Alfred 
Messel binnen twee maanden na het verschijnen van het artikel in De Bouwwereld. 

3 Vgl. Niels L. Prak 1984, 11 over de “assembly-line method” van grote bureaus.
4 A.W. Weissman 1907a, 42. Jaartal: W.R.F. van Leeuwen 1993, 203.
5 Niels L. Prak 1984, 10-11, 17-18. 
6 ‘Echo’s. IV. De zenuwen van den architekt’, Bww., 8 (1909) nr. 5, 33. 
7 Z. Gulden 1904, 31.
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de tekenaars bekend. Ed. Cuypers in Amsterdam werd in 1906 gefotografeerd 
met zeventien tekenaars. Van bureau A. Jacot in Amsterdam bestaan foto's van 
een groepsuitje naar Berlijn, Kopenhagen en Stockholm in 1911 – een teken dat 
de zaken goed liepen én dat het personeel hiervan meeprofiteerde. In ieder geval
poseerden voor het slot Fredensborg bij Kopenhagen veertien heren en tien 
dames, waarschijnlijk echtgenotes.8 J. van Lokhorst, Rijksbouwkundige voor de
gebouwen van onderwijs in Den Haag had rond 1900 waarschijnlijk een van de 
grootste bureaus van Nederland: hij had in 1903 maar liefst 75 man in dienst. 
Allen stonden met naam en – op een na – met foto in een boekje dat Van 
Lokhorst ter ere van zijn 25-jarige ambtsjubileum kreeg.9 Circa dertig 
personeelsleden waren waarschijnlijk buitengewoon oftewel tijdelijk 
aangestelde opzichters, een post die twee jaar eerder was gecreëerd. Vaststaat 
dat Van Lokhorst bij zijn jubileum elf opzichters en zes hoofdopzichters had. 
Op kantoor hadden een jaar eerder 27 mensen gezeten, waaronder een adjunct 
(het equivalent van een chef-de-bureau), M.A. van Wadenoijen, een tekenaar 
gespecialiseerd in inrichting en decoratie, J. de Quack, en een klerk, J.H.A. 
Haan.10 27 lijkt nu misschien weinig, maar een van de grootste 
architectenbureaus van Engeland, dat van G.G. Scott in Londen, had rond 1860 
precies evenveel mensen op kantoor.11 Zelfs grote bureaus in de Verenigde 
Staten rond 1890 waren vergelijkbaar: George B. Post in New York had twintig 
tekenaars, Burnham & Root in Chicago 24 en Holabird & Roche aldaar 
veertig.12 Een absolute uitschieter was McKim, Mead & White in New York met
maar liefst 110 mensen op kantoor in de periode 1891-1893 – dat aantal werd 
echter gehalveerd na een economische depressie. In 1900, toen de groei er 
blijkbaar weer inzat, werd de firma als het grootste architectenbureau ter wereld
beschouwd.13

Overigens was de arbeidsdeling bij deze Amerikaanse bureaus zóver 
doorgevoerd dat de ene architect verantwoordelijk was voor het ontwerpen en 
de ander voor praktische zaken, zoals acquisitie, bouwtechniek en 
bedrijfsvoering.14 De Bouwwereld in 1904 over deze “amerikaansche 

8 HNI CROI ph12; ph17. De foto's bevinden zich in het archief van G.F. la Croix, die bij Ed. Cuypers en A.
Jacot had gewerkt. Over La Croix: Radboud van Beekum 2008.

9 Saxa loquuntur 1903, 1-3. Volgens G. Sophia van Holthe tot Echten 1986, 201 beschikte Van Lokhorst in 
1903 over slechts 67 mensen.

10 G. Sophia van Holthe tot Echten 1986, 197-198 (Wadenoijen en De Quack), 200 (kantoorpersoneel en 
post buitengewoon opzichter), 208 (opzichters). J.H.A. Haan en betekenis buitengewoon opzichter: P. 
Rosenberg 1987, 7.

11 Thomas Graham Jackson 1950, 58.
12 Mary N. Woods 1999, 119.
13 Leland M. Roth 1978, xxxv. Mary N. Woods 1999, 119 spreekt van een “drafting staff” van 110.
14 Mary N. Woods 1999, 125-127. Een uitzondering was George B. Post: hij was volgens Woods een 

alleskunner, die geen partner nodig had.
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7-8. Op het bureau van Rijksbouwkundige J. van Lokhorst was sprake van verregaande arbeidsdeling: er was 
bijvoorbeeld een klerk (22. J.H.A. Haan), een inrichtings- en decoratiespecialist (48. J. de Quack) en een 
adjunct (68. M.A. van Wadenoijen). Verder waren er tientallen tekenaars, buitengewoon opzichters, opzichters
en hoofdopzichters.



beginselen”: 

“Het is onmogelijk bij zulk gehaast werk alles zelf en alleen te doen. De taak
moet verdeeld worden over meerderen, die elk in hun onderdeel specialiteit 
werden. De een ontwerpt, bestudeert de details en wordt niet afgeleid door 
beslommeringen van finantieelen of administratieven aard; een ander lid der 
firma weer houdt het toezicht op de werken, sluit de kontrakten, enz.”15

In de architectuurhistorische overzichtswerken zijn architectenbureaus 
onzichtbaar: een gebouw staat altijd op naam van de architect, bijvoorbeeld 
Charles Barry. Dat is eenvoudig na te gaan aan de hand van de onderschriften 
van afbeeldingen. Door de handboeken bladerende, lijkt het nu alsof de 
architect alle werk in zijn eentje deed. Dat was rond 1900 echter onmogelijk 
geworden. H.P. Berlage had bijvoorbeeld 31 jaar lang W.N. van Vliet in dienst, 
“eerst als chef de bureau en later geheel belast met de technische leiding, terwijl
hij mede bestekken ontwierp”.16 En Frank Lloyd Wright had Wesley Peters als 
technisch assistent.17 Het zou meer recht aan de werkelijkheid doen als 
gebouwen voortaan op naam van het architectenbureau werden gezet, 
bijvoorbeeld architectenbureau Charles Barry.18 Het lijkt een miniem verschil, 
maar in plaats van één man, worden dan tientallen mensen bedankt. Een lange 
lijst met daarin álle specialisten zou nog beter zijn: opdrachtgever, aannemer, 
technici, onderaannemers, enzovoort. Hetzelfde wordt al jaren gedaan in 
hedendaagse architectuurtijdschriften, maar bijvoorbeeld ook in de reeks 
Bibliografieën en oeuvrelijsten van Nederlandse architecten en 
stedebouwkundigen (BONAS).

Niels L. Prak schreef in 1984 dat architecten slechts vijftien procent van hun 
tijd aan ontwerpen besteden.19 Dit percentage zal rond 1900 ongeveer hetzelfde 
zijn geweest.20 De architect was ten eerste altijd onderweg naar afspraken: hij 

15 L. 1904, 12. Het artikel deed verslag van een lezing van de Britse architect Charles Heathcote. Het is niet 
helemaal duidelijk of het citaat van hem of van L. is.

16 'W.N. van Vliet overleden', De Tijd, 6-4-1929.
17 Dana Cuff 1991, 80.
18 Vgl. Phoebe B. Stanton 1976, 72 over Charles Barry, die A.W.N. Pugin in 1835 inhuurde voor de 

presentatietekeningen t.b.v. de prijsvraag voor de Houses of Parliament in Londen: “Now we would say 
that the competition design emanated from the office of Charles Barry.” 

19 Niels L. Prak 1984, 85. Het percentage volgde uit een onderzoek in de Verenigde Staten uit 1950 en werd 
volgens Prak bevestigd door onderzoek in Nederland.

20 Vgl. Auke van der Woud 2008b, 52 over Prak: “Hoe zou de situatie honderd jaar eerder zijn geweest? 
Misschien was het percentage toen wat anders, maar het is erg onwaarschijnlijk dat negentiende-eeuwse 
architecten meer tijd kwijt waren met de ontwerptekeningen dan met de uitvoerende aspecten van de 
bouw.”
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moest opdrachten in de wacht slepen, met opdrachtgevers overleggen, 
bouwvergaderingen bijwonen en bouwinspecties uitvoeren. Weissman 
herinnerde zich in 1948 dat hij zijn eerste werkgever W. Springer in 1875 
vrijwel nooit had gezien, “want zijn drukke werkkring nam hem den geheelen 
dag in beslag”. “Wij zagen Springer alleen des morgens tegen negen uur, als de 
opzichters kwamen, die dan hun instructies kregen.”21 Architect Thomas 
Graham Jackson had soortgelijke herinneringen aan zijn tijd als leerling bij 
G.G. Scott in Londen van 1858 tot 1861. Jackson in zijn postuum gepubliceerde
Recollections uit 1950:

“Of Scott we saw but little. He was up to the eyes in engagements and it was
hard to get him to look at our work. I have seen three or four men with 
drawings awaiting correction or approval grouped outside his door. The door
flew open and out he came: 'No time to-day!'; the cab was at the door and he 
was whirled away to some cathedral where he would spend a couple of hours
and then fly off again to some other great work at the other end of the 
kingdom. Now and then the only chance of getting instructions was to go 
with him in the cab to the station.”22

Scott had het zo druk en was zoveel onderweg dat hij niet eens meer precies 
wist wat hij had ontworpen. Zo bewonderde hij vanuit de trein eens een kerk, 
waarop hem verteld werd dat het er een van hemzelf was. Een andere keer vond 
hij fout na fout bij een bouwinspectie, waarop zijn metgezel zei: “You know, 
Mr. Scott, this is not your church; this is Mr. [G.E.] Street's, your church is 
farther down the road.”23 Het toppunt was dat hij eens, onderweg naar een 
werkplek, naar zijn kantoor telegrafeerde: “Why am I here?”.24 In 1870 was 
Scott zo overwerkt dat hij een hartaanval kreeg, waarvan hij overigens 
herstelde.25

Zelfs als een architect op kantoor was, kwam hij nauwelijks aan ontwerpen 
toe. Zo werkte Van Lokhorst vaak tot diep in de nacht aan de administratie.26 
Medewerker J.W.H. Berden in 1906: “Zijn ironie over het enorme aantal 
handteekeningen dat hij dagelijks te schrijven had en hem van zijn artistieken 
arbeid afhield, uitte hij door het gebruik van een reuzenpenhouder van twee 

21 A.W. Weissman 1948, 107.
22 Thomas Graham Jackson 1950, 58-59. Citaat eerder gepubliceerd in: Gavin Stamp 1978, 

[ongepagineerd].
23 Thomas Graham Jackson 1950, 59.
24 Simon Bradley 2007, 19.
25 Julian Litten 1978, [ongepagineerd].
26 P. Rosenberg 1987, 7. 
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voet lengte met een pen ter grootte van een eierlepel.”27 Het spreekt vanzelf dat 
niet alle architecten hun nieuwe rol lijdzaam aanvaardden. Zo bekritiseerde 
Weissman in 1907 “den welbeklanten architect van thans, die veel tusschen de 
wielen zit, die voortdurend aan de telefoon wordt geroepen, die tusschen twee 
conferenties door zijn brieven aan de juffrouw, welke de schrijfmachine bedient,
moet voorzeggen […], kortom, die zóóveel moet verrichten, dat hem voor de 
eigenlijke beoefening der bouwkunst geen tijd rest”.28 

De architect werd in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
organisator: hij maakte alleen de eerste ontwerpen en zijn tekenaars werkten het
ontwerp uit in de 'huisstijl' van het bureau. Op die manier werd volgens Jackson
ook gewerkt bij Scott: “Scott had a wonderful power of making rapid 
expressive sketches and from these his men were able to produce work which, 
curiously enough, did fall into something of a consistent style that passed for 
Gilbert Scott's and which one can always recognize wherever one meets with it 
as coming from that office”.29 De Bouwwereld vertaalde in 1903 een artikel uit 
The New York Times:

“De groote architekt geeft alleen maar de leiding. Hij leert zijn personeel 
denken volgens zijne beginselen, en een dekoratief vraagstuk beschouwen 
volgens zijne inzichten. Als hij de gelegenheid heeft, bespreekt hij nog het 
een of ander. De ondergeschikte werkt alles uit, juist zooals de chef het zou 
hebben gedaan. “Organisatie is het eenige waar het in onze dagen opaan [sic]
komt” zeide onlangs een New-Yorksch architekt. “Om te slagen moet men 
eene organisatie in elkaar zetten. Dit is de ware bouwkundige wetenschap. 
Ge weet precies wat er gedaan moet worden; ge kunt het alles zelf doen. 
Zoodra ge nu tien of twintig menschen hebt, die het werk juist zoo kunnen 
uitvoeren als ge het zelf zoudt gedaan hebben, dan is uwe organisatie gereed.
Zij moet alleen in gang gezet, en hier en daar geleid worden. De bouwkunst 
is te omvangrijk geworden om haar anders te beoefenen.””30

De Nederlandse pionier op dit gebied was Outshoorn, de oprichter van het 
eerste architectenbureau in Nederland rond 1855. Weissman noemde hem “de 
eerste “moderne” architect van Nederland”: “Zulk een architect was man van 
zaken, organisator en had, voor de artistieke zijde van zijn vak de hulp van 

27 J.H.W. Berden 1906, 62. 
28 A.W. Weissman 1907a, 42.
29 Thomas Graham Jackson 1950, 59. Citaat eerder gepubliceerd in: Gavin Stamp 1978, [ongepagineerd].
30 'Echo's. VIII. De moderne architekt', Bww., 2 (1903) nr. 39, 305.
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anderen noodig. Met teekenen kon hij zich niet meer ophouden.”31 Volgens 
Weissman had Outshoorn zich zelfs uitsluitend beperkt “tot het voeren der 
administratie en de leiding van het geheel”.32 De Rijksbouwmeesters ir. D.E.C. 
Knuttel en ir. H.Th. Teeuwisse waren net zulke organisatoren als Outshoorn. 
Teeuwisse voerde vanaf 1920 de eerste gesprekken met opdrachtgevers en 
maakte een globale plattegrond, maar de rest van de gesprekken en de 
uitwerking van het ontwerp liet hij over aan zijn adjunct.33 Knuttel werd na 
1915 vrijwel volledig in beslag genomen door administratie. Zelfs de 
besprekingen met de opdrachtgever en de eerste plattegronden werden toen 
gedaan door zijn adjuncten. Knuttel bleef echter eindverantwoordelijk 
verklaarde hij tegenover de Commissie tot reorganisatie van de dienst der 
Landsgebouwen in 1921: “Geen plan verlaat zijn bureau, waarmede hij er zich 
niet mee heeft vereenigd.”34 

Aangezien de architect veel onderweg was, konden tekenaars en opzichters 
nauwelijks bij hem terecht met hun vragen. Daarvoor wendden zij zich 
waarschijnlijk tot de chef-de-bureau. Hij had de dagelijkse leiding over het 
bureau en was de schakel tussen architect en tekenaar.35 Een chef-de-bureau was
vaak zelf begonnen als tekenaar en opzichter en had daarom veel ervaring, niet 
alleen met bouwen in het algemeen, maar ook met de wensen van zijn baas, de 
architect. Zo was K.P.C. de Bazel in 1889 op P.J.H. Cuypers' bureau begonnen 
als tekenaar. Na een jaar werd hij aangesteld als opzichter bij de bouw van de 
St. Vituskerk te Hilversum. Na de oplevering in 1892, werd De Bazel bevorderd
tot chef-de-bureau.36 Hij wist toen precies hoe zijn baas een ontwerp uitgewerkt 
wilde zien. 

Het bestek, de opsomming van alle materialen in het gebouw en hoe deze 
verwerkt moesten worden, werd waarschijnlijk door de architect of een ervaren 
medewerker geschreven. Het bestek is net als het programma van eisen een 
document dat op het eerste gezicht nogal saai, maar in werkelijkheid cruciaal is.
Zonder bestek kon een aannemer onmogelijk een goede begroting maken. 
Bovendien kon de opdrachtgever of architect zonder bestek niet beoordelen of 
de aannemer op de juiste manier bouwde. Weissman schreef in 1901 over A.L. 

31 A.W. Weissman 1916, 29. 
32 A.W. Weissman 1907a, 42. 
33 G.H.P. Steenmeijer 1995b, 383.
34 G.H.P. Steenmeijer 1995c, 421-422, 442 (nt. 29). 
35 Vgl. George Barnett Johnston 2008, 75: “A small firm might operate with a chief draftsman playing a 

pivotal role at the right hand of the architect, both interpreting his design intentions and supervising the 
drafting staff.”

36 Wessel Reinink 1993, 9-10, 12. 
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van Gendt: “Van de plakmethode was hij afkeerig; nooit zou hij een zijner 
ondergeschikten met het maken van een bestek belasten.”37 

Tekenaars waren nodig vanwege het explosief stijgende aantal tekeningen 
per project. Tot circa 1850 waren de belangrijkste bouwmaterialen hout en steen
geweest en een korte werkomschrijving had voor iedere timmerman en 
metselaar volstaan.38 De nieuwe gebouwtypen en bouwmaterialen noodzaakten 
echter tot veel nauwkeuriger omschrijvingen. Een door architect W.J. de Groot 
vertaald artikel uit 1897: “Van een kerk of een huis kostende 10.000 [Britse 
pond], zullen ongeveer 50 tot 100 teekeningen en details noodig zijn.”39 
Hoeveel tekeningen moeten er dan nodig zijn geweest voor een ziekenhuis, 
krankzinnigengesticht of slachthuis van twee miljoen gulden? 

Het tekenwerk nam in het bijzonder sterk toe door de openbare 
aanbesteding, die in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds vaker werd
toegepast. Ten eerste hadden alle aannemers die op een werk inschreven 
bestektekeningen nodig om een begroting te maken.40 Toen Weissman in 1875 
was begonnen, konden inschrijvers de originele tekeningen nog zelf kopiëren of
'doortrekken', maar tegen betaling deed het architectenbureau dit werk. “Het 
maken der tekeningen was het werk der leerlingen. Heel wat van die 
doortrekken moest ik bij Springer maken, en zoo werd mijn kennis der 
bouwkunst vermeerderd.”41 Nieuwe technieken maakten het mogelijk om 
tekeningen zonder tekenaars te kopiëren, zoals cyanotypie oftewel 
blauwdrukken: een met chemicaliën behandeld papier werd samen met het 
origineel blootgesteld aan licht, waarop de chemicaliën reageerden en de delen 
die onbedrukt hoorden te zijn blauw kleurden, terwijl de bedrukte delen wit 
bleven.42 De aanbesteding was bovendien nog maar het begin. Om het gebouw 
daadwerkelijk te kunnen maken had de aannemer tientallen, zo niet honderden 
gedetailleerde werktekeningen op een grotere schaal nodig, inclusief 
detailtekeningen van de belangrijkste punten van de constructie, op een schaal 

37 A.W. Weissman 1901, 143. Citaat eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 14. Volgens A.W. 
Weissman 1948, 108 liet architect W. Springer bestekken kopiëren door gevangenen in de cellulaire 
gevangenis van Amsterdam. De vraag is of zij daar betrouwbaar en bekwaam genoeg voor waren.

38 Vgl. Niels L. Prak 1987, 53; Sieger Vreeling 2012, 18-19.
39 W.J. de Groot 1897, 122. Tienduizend Britse pond kwam destijds neer op ongeveer 120.000 gulden. Voor 

een kerk was dat reëel, maar voor een huis was dat een enorm bedrag; bedoeld is kennelijk een luxueus 
landhuis of kasteel.

40 Volgens Hetty Berens 2007, 66 bestonden er in P.J.H. Cuypers' tijd, dus rond 1900, nog geen 
bestektekeningen en geschiedde de aanbesteding o.b.v. minder gedetailleerde, definitieve 
ontwerptekeningen. Rond 1900 bestonden echter al bestekken en ik noem alle tekeningen die bij een 
bestek horen bestektekeningen.

41 A.W. Weissman 1948, 108. Citaat eerder gepubliceerd in: Niels L. Prak 1987, 65. 
42 Bill Addis 2015, 379. Over nieuwe reproductietechnieken in de negentiende eeuw – zonder de blauwdruk:

A.W. Weissman, 'De architect als teekenaar', Arch., 24 (1916) nr. 9, 67. 
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die de werkelijkheid benaderde.43 Het werk moest als het ware worden 
voorgebouwd op papier. Weissman in 1916:

“Was de architect tot dusver slechts een kunstenaar geweest, die maar weinig
werk tegelijk onderhanden had, waarvoor hem alle tijd werd gegeven, was 
zijn taak uitsluitend het maken van de teekeningen, voor dat werk 
noodzakelijk, de invoering der “entreprise generale” legde een andere taak 
op zijn schouders. Die taak was, tot in de kleinste bijzonderheden aan te 
geven, wat de aannemer had te verrichten en dan nog er voortdurend voor te 
waken, dat die aannemer de verplichtingen, hem opgelegd, ook nakwam. En 
daar langzamerhand de architecten zich met vele werken tegelijk belast 
zagen, lieten zij meer en meer het teekenwerk aan hunne helpers, de 
teekenaars, over, daar allerlei andere beslommeringen hun tijd in beslag 
namen.”44

Mary N. Woods schreef in 1999 dat voor een groot project in de Verenigde 
Staten rond 1890 maar liefst 3.500 tot vijfduizend tekeningen nodig waren.45 
Een Duitse architect – zijn naam is onbekend – die daar twee jaar had gewerkt 
schreef in 1902 echter dat Amerikaanse architecten met een hele kleine 
tekenafdeling niet ongewoon waren. Op een bureau in Atlantic City trof hij 
slechts twee tekenaars, die de kamer met hun chef deelden. “Op mijne vraag 
naar de andere bedienden, lachte men mij uit; meer waren er niet noodig. Die 
beiden waren dikwijls nog te veel en die eene kamer kostte reeds geld genoeg.” 
Kleine bureaus waren “geen regel, doch evenmin toevallige uitzondering”. De 
Duitser kende in New York een bureau met ongeveer honderd tekenaars – 
waarschijnlijk McKim, Mead & White – maar dat was volgens hem 
uitzonderlijk. Het geheim was dat Amerikaanse architecten veel werk aan de 
aannemer uitbesteedden. Bij “groote huurhuizen” gingen ze het efficiëntste te 
werk: “Bij de keus van deuren en vensters, van lambriseeringen en andere 
binnenbetimmeringen, bedient men zich van de rijk geïllustreerde catalogi der 
groote timmer- of meubelfabrieken en schrijft men slechts het catalogusnummer
met profielnummer in de plattegronden […] en een teekenarbeid van maanden 
wordt uitgespaard.” Voor sommige Nederlandse architecten was shoppen in 
catalogi een gruwel, maar volgens de Duitser waren de afbeeldingen “dikwijls 
uit een artistiek oogpunt voorbeeldig” en, bovendien, “tijd is geld”.46

43 Hetty Berens 2007, 66.
44 A.W. Weissman 1916, 67. 
45 Mary N. Woods 1999, 121.
46 'Twee jaren architect op een bureau in Noord-Amerika', Bww., 1 (1902) nr. 25, 210 (uitbesteding aan 
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Soms mochten getalenteerde tekenaars de gevel – letterlijk – in hun eigen 
stijl ontwerpen. Weissman herinnerde in 1901 aan zijn tijd bij A.L. van Gendt: 
“Wat de esthetica aangaat was van Gendt uiterst liberaal. […] Zoo stond hij mij 
in 1881, toen de geest van Viollet-le-Duc voor een poos vaardig over mij was 
geworden, toe, het café op den Heiligenweg geheel in midden eeuwschen trant 
uit te voeren. En ook later heeft hij, als hij iemand in zijn dienst had, waar hij 
wat in zag, hem de vrije hand gelaten.”47 Knuttel liet “den ontwerpers in hunne 
opvattingen veel vrijheid”.48 De Bouwwereld schreef in 1907 dat er zelfs 
“speciale aquarel-perspectief-bureaux” waren.49 

Voor sommige critici leverde deze arbeidsdeling een probleem op: wie was 
de auteur van het gebouw, de architect of de tekenaar? Dat zou echter geen 
probleem moeten zijn. Rond 1900 kende een groot gebouw niet langer één 
auteur. Bouwen was teamwork geworden.50

Bij grote werken op grote afstand van kantoor werd een tweede architect 
aangesteld, waarschijnlijk om sneller knopen door te kunnen hakken en dus 
vertragingen te voorkomen. A.J. Sanders leidde van 1898 tot 1903 de bouw van 
het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Zijn werkgever J.J. van Nieukerken 
was gevestigd in Den Haag en kon onmogelijk continu op de bouwplaats 
aanwezig zijn en wees daarom een plaatsvervanger aan: Van Nieukerken 
noemde Sanders in 1899 “mijn vertegenwoordiger te Groningen”.51 Bureau Van 
Gendt werkte voor projecten buiten Amsterdam vaak samen met een lokale 
architect, bijvoorbeeld met G. Nijhuis in Groningen.52 Waarschijnlijk kon die 
daar niet alleen sneller beslissingen nemen, maar was hij ook beter op de hoogte
van de plaatselijke bouwvoorschriften. 

Projecten in Nederlands-Indië waren een verhaal apart. Niet alleen was de 
afstand tussen Nederland en Indië enorm, ook de afstanden tussen 
bouwprojecten in Indië zelf waren zeer groot. Daar kwam de taalbarrière en de 
gebrekkige infrastructuur nog bovenop. Ed. Cuypers sloot in 1910 een 
overeenkomst met architectenbureau M.J. Hulswit in Batavia (Jakarta); Hulswit 

aannemers); nr. 26, 214 (kleine bureaus).
47 A.W. Weissman 1901, 143. Citaat eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 14.
48 G.H.P. Steenmeijer 1995c, 442 (nt. 29). 
49 'Echo's. VII. De specialiseering der bouwkunst', Bww., 3 (1904) nr. 36, 282.
50 Vgl. Auke van der Woud 1997, 218 over “geüsurpeerde reputaties” en G. Sophia van Holthe tot Echten 

1986, 203 over teamwork op het bureau van Van Lokhorst.
51 HGA 0169-01, inv.nr. 7, brief J.J. van Nieukerken aan M. Zuithoff, 1-2-1899, p. 258. Deze A.J. Sanders 

moet niet worden verward met de gelijknamige broer van betonconstructeur L.A. Sanders: de eerste stierf 
in 1909 (J.A. Mulock Houwer 1909, 216), terwijl de tweede in 1916 samen met zijn broer het 
gemetalliseerd beton uitvond (G.J. Hamer 1951, 381).

52 David Keuning 1999, 14, 190, 197.
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kon goed improviseren en sprak de plaatselijke taal. Cuypers en Hulswit 
realiseerden samen tientallen projecten in Nederlands-Indië. Het ontwerp werd 
doorgaans in Amsterdam gemaakt en uitgewerkt. Hulswit organiseerde de bouw
ter plaatse, vanaf 1914 deed hij dit samen met zijn compagnon, de aannemer 
A.A. Fermont.53

Opzichters controleerden het werk van de aannemer op de bouwplaats: 
voldeden de geleverde materialen aan de besteksbepalingen, werd de mortel 
gemengd in de juiste verhoudingen, gebeurde alle werk volgens tekening? Deze
controle was belangrijk geworden door de aanbesteding: voortaan moest een 
werk voor een vaste prijs en vóór een bepaalde tijd worden opgeleverd. Zonder 
controle kon de aannemer goedkopere materialen gebruiken en overhaast 
bouwen om maar aan de voorwaarden te voldoen. Weissman in 1898:

“Bij de uitvoering stonden nu twee partijen scherp tegenover elkander. De 
eene trachtte door strenge voorschriften en deskundig toezicht die uitvoering
zoo goed mogelijk te krijgen. De andere, wie door de sterke mededinging de 
kans op behoorlijke winst meest ontnomen werd, poogde, waar zij kon, door 
de mazen van het om haar gespannen net te kruipen.”54

In principe was de opzichter de hele dag op het werk aanwezig, in tegenstelling 
tot tegenwoordig. Architecten hadden daar geen tijd voor. Er waren 
verschillende rangen: Weissman begon in 1876 bij A.L. van Gendt als 
onderopzichter, werd een jaar later tweede opzichter bij een ander werk en in 
1882 werd hij uiteindelijk hoofdopzichter voor de galerij rondom het Paleis 
voor Volksvlijt te Amsterdam.55 Zoals gezegd, werd K.P.C. de Bazel op 
twintigjarige leeftijd door Cuypers aangesteld als hoofdopzichter van de Sint 
Vituskerk in Hilversum. Hij moest in die hoedanigheid ook de details tekenen, 
wat normaliter door de tekenaars werd gedaan. Architect H.J.M. Walenkamp 
Cz. in 1923: “Het klinkt nu haast ongelooflijk, dat De Bazel deze kerk alleen 
heeft gebouwd. Niet alleen als opzichter, doch haar ook geheel detailleerde tot 
in de kleinste onderdeelen […].” De werkdruk bleek echter te hoog voor de 
jonge opzichter: vlak voor de oplevering in 1892 “zonk hij ineen”. De Bazel 
was “niet tegen zoo een groote inspanning opgewassen”. Om te herstellen 

53 Obbe Norbruis 2018, 7-10. Bureau Van Gendt ontwierp een bank in Batavia (niet uitgevoerd) en een in 
Soerabaja in samenwerking met het Algemeen Ingenieurs- en Architectenbureau (AIA), dat in beide 
steden een vestiging had (David Keuning 1999, 14-15, 246, 250).

54 A.W. Weissman 1898, 83.
55 A.W. Weissman 1948, 109, 111, 113.
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vertrok hij naar Beieren, voor de beroemde waterkuur van Sebastian Kneipp. 
Walenkamp: “Wat De Bazel's gezondheid betrof, het was altijd, en altijd weer, 
een opstaan en ineenstorten. […] voor zijn intieme bekenden is het een wonder, 
dat hij telkens weer er bovenop kwam.”56 Hij stierf op 54-jarige leeftijd toen hij 
in de trein onderweg naar de begrafenis van de 39-jarige M. de Klerk was.57 
Weer twee architecten die in het harnas waren gestorven. 

56 H.J.M. Walenkamp Cz. 1923, 8.
57 'Aanteekeningen', Het Vaderland, 28-11-1923. 
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16. ARCHITECTEN: mannen van zaken

Rond 1900 kon de architect niet meer lijdzaam wachten tot de klant bij hem 
kwam. Ten eerste betekende de bouwexplosie een sterke toename van het aantal
opdrachten en dus van het aantal opdrachtgevers dat bereikt moest worden. Ten 
tweede waren er ook veel meer architecten, wat het belangrijker maakte om op 
te vallen, zich te onderscheiden. Ten slotte had een groot architectenbureau een 
voortdurende stroom opdrachten nodig om draaiende te blijven: al die tekenaars
en opzichters moesten aan het werk worden gehouden.1 Architect A.W. 
Weissman constateerde in 1908 dat collega's hoe langer hoe commerciëler 
werden. “Is er misschien eens een tijd geweest, toen de architect rustig kon 
afwachten, tot zijn begunstigers met hun opdrachten tot hem kwamen, die tijd is
reeds lang voorbij. Tegenwoordig is de voornaamste bezigheid van den 
architect, die bouwen wil, om te trachten, bestellingen te krijgen.”2 Dat wil 
overigens niet zeggen dat Weissman het ermee eens was. Integendeel. De 
Bouwwereld onthulde in 1914 dat er zelfs een speciale inlichtingendienst 
bestond die opdrachtgevers met bouwplannen opspoorde. Architecten konden 
zich hier voor vijf gulden per maand op abonneren. Het rayonabonnement 
kostte slechts 2,50.

“De wilde jacht is geopend! “Een beslist energiek en systematisch werkend 
en over het geheele land vertakt consortium vakkundige acquisiteurs” – 
zooals het in het rondschrijven heet – spoort de buit op. De gelukkige 
bezitters van het architekten-abonnement liggen op de loer. Arme 
“principalen of anderszins”! Rust noch duur zullen zij hebben, zij zullen 
worden opgejaagd, vervolgd van den ochtend tot den avond, bestookt en 
verontrust. De “bouwplan-berichten” zullen echter slechts “in zéér kleinen 
architectenkring” worden verspreid. Men ziet in de gedachte de leden van 
dat keur-troepje elkander nahollen, van den een naar den ander, trachtend 
elkander de loef af te steken, afstuivend op ieder die het ongeluk heeft te zijn
verraden als principaal in hope. Een verheffend schouwspel!”3

De architect werd rond 1900 een 'man van zaken': hij ging netwerken, 
publiceren, reclame maken, enzovoort. Alles om aan opdrachten te komen. De 

1 Over acquisitie door grote architectenbureaus: Niels L. Prak 1984, 18. Over acquisitie en 
commercialisering in de negentiende eeuw in Nederland respectievelijk de Verenigde Staten, met verdere 
literatuurverwijzingen: Auke van der Woud 1997, passim; Mary N. Woods 1999, passim. Sindsdien is nog
verschenen: Auke van der Woud 2008b, 21; Auke van der Woud 2015, 63-66. 

2 A.W. Weissman 1908, 349.
3 'Bedenkelijke praktijken', Bww., 13 (1914) nr. 37, 293.
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Verenigde Staten gaven het voorbeeld. “De Amerikaansche architect is eerstens 
man van zaken en dan kunstenaar”, aldus een Duitse architect in 1902.4 
Hetzelfde kon gezegd worden over Weissmans voormalige werkgever A.L. van 
Gendt: “Voor Van Gendt moest de bouwmeester in de eerste plaats man van 
zaken zijn. […] Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat er 
koopmansgeest in hem school; hij was daar fier op, en wilde nimmer als 
kunstenaar poseeren.”5 Een ander voorbeeld is J.C. van Wijk, als architect 
betrokken bij speculatie-objecten, zoals de passages van Rotterdam (1879) en, 
samen met H. Wesstra jr., Den Haag (1885). De Opmerker schreef in 1891 dat 
Van Wijk als “artist” weliswaar niet had kunnen wedijveren met de jongere 
generatie, maar dat had hij ruimschoots gecompenseerd met “zijn helderen blik, 
ondernemingsgeest en grooten tact in het vinden van mannen tot het uitvoeren 
der door hem ontworpen plannen”.6 

Een architect die er niet in slaagde de draai te maken, was J.L. (Jan) 
Springer. Hij stond bekend om zijn fenomenale tekentalent, maar “een 
zakenmensch was hij heelemaal niet”. Dat stond in Springers In memoriam uit 
1915. “Hij was feitelijk te zelfstandig als artist, om zich te voegen naar de 
eischen van commercieelen aard van opdrachtgevers […].”7 

Mannen van zaken horen in de architectuurgeschiedenis thuis. Ten eerste stond 
het grootste deel van de bouwproductie op hun naam. Ten tweede was de 
architect rond 1900 niet meer alleen een kunstenaar en de 
architectuurgeschiedenis hoort dat te weerspiegelen. Het probleem is dat de 
architectuurhistorische overzichtswerken vol staan met kunstenaar-architecten, 
zoals P.J.H. Cuypers en H.P. Berlage. Zij hoefden geen mannen van zaken te 
worden, omdat de architectuurpers gratis reclame voor hen maakte. Ook 
daardoor zijn ze in de overzichtswerken terecht gekomen. Deze uitzonderlijke 
kunstenaar-architecten waren bovendien kieskeuriger: ze namen niet elke 
opdracht aan. Als ze een klein architectenbureau hadden hoefde dat ook niet.8 
Berlage maakte overigens wel degelijk zelf reclame, maar op een andere 
manier. Hij publiceerde veel over de kunstzinnige en theoretische aspecten van 
zijn vak en presenteerde zichzelf daarmee nadrukkelijk als kunstenaar in plaats 
van als man van zaken.9 Weissman schreef hierover in 1908 dat men van de 

4 'Twee jaren architect op een bureau in Noord-Amerika', Bww., 1 (1902) nr. 25, 210.
5 A.W. Weissman 1901, 143. Citaat eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 22. 
6 'J.C. van Wijk', Opm., 26 (1891) nr. 11, 88. Van Wijk en Wesstra werden later onder druk van de Brusselse

financiers buitenspel gezet: Peter van Dam 2013, 181-191.
7 R.A. van Sandick 1915, 618. Over Springer en zijn tekentalent: W.R.F. van Leeuwen 1991, 3-23.
8 Vgl. Niels L. Prak 1984, 17-18 over hedendaagse kunstenaar-architecten.
9 Auke van der Woud 1997, passim.
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architect verlangde “dat hij, ook al handelt hij nog zoo commercieel, toch den 
schijn bewaart van een hoogstaand, onafhankelijk kunstenaar te zijn, en dwingt 
hem dus tot het spelen van een rol”.10 Onder anderen J.J.P. Oud, Aldo van Eyck 
en Rem Koolhaas schreven zichzelf later op deze manier ook de 
architectuurgeschiedenis in.11 

Advertenties waren de meest letterlijke manier waarop een architect reclame 
kon maken voor zichzelf. Architectura knipte in 1905 de volgende advertentie 
uit de krant: “Een ARCHITECT, w. in relatie te tr., m. ACTIVE DAMES EN 
HEEREN uit deftigen stand, om tegen genot van hooge provisie, v. hem op te 
treden als AGENT(ES), bij den bouw, koop en verkoop, huur en verhuur, v. 
grootere of kl. Villa's, Heerenhuizen enz. t. het a.s. seizoen.”12 Volgens een lezer
van De Bouwwereld was deze advertentie “het bewijs hoe een amerikaansche 
geest zich meester maakt van onze kunstwereld”.13 Wat die geest precies 
inhield, blijkt uit de advertentiepagina van het Tijdschrift der Maatschappij van 
Nijverheid uit 1913:

“In Amerika zegt men: geen zaak is zóó groot of staat zóó hoog, dat ze op 
den duur zonder adverteeren in bloei kan blijven. In Amerika wordt veel 
geadverteerd in tijdschriften, omdat men daardoor een koopkrachtig publiek 
kan bereiken en ook omdat het tijdschrift bewaard wordt. De persoon die uw
artikel kan gebruiken, moet uw adres kunnen vinden op het oogenblik dat de 
behoefte aan dat artikel zich doet gevoelen. Zorg dus dat uw naam te vinden 
is in het tijdschrift dat hij leest.”14

Zulke advertenties werden waarschijnlijk vooral door weinig bekende 
architecten geplaatst en nauwelijks of niet door de grote architectenbureaus 
waarover dit boek gaat. Het gaat me hier echter om de reacties op de 
advertenties: hierin werden de nog ongeschreven regels van het architectenvak 
op papier gezet. Volgens die regels waren advertenties en eigenlijk iedere vorm 
van reclame taboe. “Men is het er vrijwel over eens dat een architekt als 
zoodanig, door de etikette van zijn beroep er zich van moet laten weerhouden 
om opzettelijk, in het openbaar door adverteeren of door gelijkwaardige 
middelen zijn naam bekend te maken”, aldus De Bouwwereld in 1908. De reden

10 A.W. Weissman 1908, 349.
11 Kees van der Ploeg 2017, 7.
12 H.W. 1905, 34-35.
13 'Echo's. II. Adverteerende bouwmeesters', Bww., 4 (1905) nr. 9, 69.
14 'Ter overweging', Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid, 81 (1913) nr. 1, 47.
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was dat de architect een “vertrouwensman” was die enkel en alleen het belang 
van zijn opdrachtgevers hoorde te dienen.15 Hij moest daarom iedere schijn 
vermijden dat hij uit was op eigen gewin, omdat zijn klanten hem anders niet 
honderd procent konden vertrouwen. “Zijne positie berust op het vertrouwen dat
in hem persoonlijk – en vrijwillig, uit eigen beweging – wordt gesteld”, schreef 
De Bouwwereld in 1912.16 Een architect die zijn diensten uit eigen beweging 
aanbood, kon echter nooit helemaal serieus worden genomen. De Bouwwereld 
schreef in 1904 dat het advies van een architect die “zich bij hem volkomen 
onbekende personen komt aanbevelen onder achterlating van een “prospectus”” 
niet meer kon worden vertrouwd dan “het gepraat van een wijnreiziger, die 
tracht iemand eenige flesschen op te dringen”. Een terugkerende vergelijking 
was die tussen architecten en andere vertrouwensmannen, zoals artsen en 
juristen. Wie geloofde bijvoorbeeld een dokter of advocaat “die als een 
koopman in lucifers of pennen zich kwam aanbevelen”?17 Het Engelse 
tijdschrift The Building News wees in 1908 op de nadelen van deze 
gedragsregels. Hoe vond men ooit een architect als hij zijn naam niet eens 
bekend mocht maken? “Vooral tijdens de uitvoering van het werk, wanneer de 
belangstelling in een bouwwerk wel het grootst pleegt te zijn, blijft zijn naam 
verborgen, terwijl de uitvoerende firma's zich op de schuttingen bekend 
maken.”18

Overigens werd de naam van een architect ook een reclamemiddel op zich. 
Zo maakte De Opmerker zich in 1898 kwaad over een krantenartikel over een 
nieuw “logement”, waarin de architect als laatste werd genoemd:

“Dat een logement reclame wil maken, dat het zijn keuken, zijn kelder, zijn 
electrische verlichting aanbevelen wil, wij kunnen het ons begrijpen. Maar 
het is voor den heer X niet aangenaam, dat zijn “naam als bouwmeester” als 
reclamemiddel nog bij de keuken en de electrische verlichting moet 
achterstaan.”19

De “wettigste en beste methode om werk op te doen” was volgens het 
Amerikaanse dagblad The Sun “met zooveel mogelijk menschen om te gaan, 
door het lidmaatschap van societeiten, door een actief lid van eenig 

15 ‘Echo's. VII. Architekten-advertenties’, Bww., 7 (1908) nr. 29, 225-226. Vgl. A. Hendriks 1957, 84-85 
over de erecode van de Bond van Nederlandse Architecten (opgericht in 1908), waarin de architect 
“vertrouwensman en lasthebber van de opdrachtgever” wordt genoemd. 

16 ‘Echo's. XI. Twee advertenties’, Bww., 11 (1912) nr. 43, 337. 
17 'Echo's. VIII. Het aanzien van den architektenstand', Bww., 3 (1904) nr. 41, 322.
18 ‘Echo's. VII. Architekten-advertenties’, Bww., 7 (1908) nr. 29, 226.
19 'Een curiosum', Opm., 33 (1898) nr. 25, 197.
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kerkgenootschap te worden […] en in het algemeen door deel te nemen aan alle 
bereikbare funkties der samenleving”.20 Dat vertaalde De Bouwwereld in 1907. 
J.J. van Nieukerken bouwde een enorm netwerk op van rijke, invloedrijke 
mensen door het ontwerpen van villa's. Zijn grootste opdrachten had hij aan 
deze contacten te danken. Het zaadje werd geplant in 1889, toen Van 
Nieukerken een herenhuis bouwde voor Tweede Kamerlid mr. J.P.R. Tak van 
Poortvliet in Den Haag. Tak zou in 1891 minister van Binnenlandse Zaken 
worden; mede op zijn voorspraak werd Van Nieukerken gekozen als architect 
van het academisch ziekenhuis te Groningen.21 Zo schreven de curatoren van de 
Rijksuniversiteit in 1895 dat zij het liefst Van Nieukerken als architect zagen, 
“van wien wij weten dat hij ook bij den Minister gunstig bekend staat”.22 Via 
partijgenoten in de Liberale Unie als Tak leerde ook Tweede Kamerlid J.Th. 
Cremer architect Van Nieukerken kennen. Voor Cremer werd een herenhuis en 
jaren later een landhuis gebouwd. Toen hij president van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij werd, speelde Cremer aan Van Nieukerken de opdracht 
voor het nieuwe kantoor in Den Haag toe. Cremer was tevens medeoprichter 
van het Koloniaal Instituut. In die hoedanigheid nodigde hij Van Nieukerken uit 
voor de prijsvraag – die de Haagse architect zou winnen. Van Nieukerken was 
verder een van de oprichters en jarenlang voorzitter van 
Kunstnijverheidsvereeniging Arti et Industriae. Daar trok hij de aandacht van 
jhr. mr. W.J. Snouck Hurgronje die onder andere president was van het bestuur 
van de Industrieschool voor meisjes in Den Haag. In 1889 mocht Van 
Nieukerken een nieuwe school bouwen. Snouck zou Van Nieukerken nog 
driemaal een opdracht voor een school toespelen.23 Bovenstaande is slechts een 
glimp van het enorme netwerk van Van Nieukerken. Het is bovendien van 
belang te benadrukken dat veel meer architecten op deze manier aan opdrachten
kwamen – en nog steeds komen. A. Salm GBzn was bijvoorbeeld lid van de 
Amsterdamse schutterij en verwierf hier meerdere opdrachten.24 

In het buitenland werd netwerken nog professioneler aangepakt. The Sun 
besteedde in 1907 aandacht aan de 'promotor', een werknemer van een 
architectenbureau die “afternoon-theeontvangsten” afliep: “door zijne 
innemende manieren, zijne fijne omgangsvormen weet hij de draden te 
vlechten, waarmede rijke en gewenschte klanten zachtjes aan worden getrokken
naar het kantoor waar de mede-firmanten, de werkelijke architekten, gereed 

20 ‘Echo's. V. Hoe krijgt een architekt werk’, Bww., 6 (1907) nr. 36, 282.
21 Michaël Lucassen 1998, 23. 
22 GA 1399, inv.nr. 8828, brief curatoren aan B&W, 21-2-1895.
23 Michaël Lucassen 1998, 23-25. Lucassen noemt de lidmaatschappen van de Liberale Unie niet.
24 Norbert Middelkoop 1997, 23. 
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zitten om te bedienen wie zich aanmeldt”. Een soortgelijke functie bestond in 
Duitsland – de “Frühstücks-Direktor” – maar was “in Nederland ook niet geheel
onbekend”.25 De Bouwwereld berichtte in 1903 bovendien over een Duitse 
kunstenaar, die een schrijver had ingehuurd om in het geheim reclame te maken:

“In eene overeenkomst was vastgesteld dat de kunstenaar den schrijver voor 
een maandelijksch honorarium in dienst genomen had om de 
kunstnijverheids ontwerpen en fotografiën van den kunstenaar te 
reproduceeren, aan tijdschriften te verkoopen en tegelijkertijd prachtige 
beoordeelingen van den kunstenaar en zijne werken te lanceeren. Buitendien 
was de schrijver verplicht volgens de overeenkomst om zich veel in 
gezelschap te bewegen en, in de rol van een voor dien kunstenaar gloeienden
maecenas, groote geestdrift voor hem op te wekken en daardoor te trachten 
hem bestellingen of opdrachten te doen geven, voor welke de schrijver dan 
eene provisie genoot.”26

Prijsvragen waren een belangrijk middel om naamsbekendheid te verwerven. 
Een jonge architect zonder contacten werd niet uitgenodigd voor opdrachten, 
om de simpele reden dat niemand hem kende. Door mee te doen aan een 
prijsvraag kon hij naam maken – zonder iets gebouwd te hebben. Winnen was 
niet eens het belangrijkste; viel het ontwerp op, dan konden daar elders 
opdrachten uit voortkomen. Zo verging het ook de Duitse architect Wilhelm 
Kreis en beeldhouwer Hugo Lederer: hun ontwerp voor een 
Bismarckmonument in Bingen am Rhein won de eerste prijs, werd uiteindelijk 
niet uitgevoerd, maar vestigde wel hun naam. De Bouwwereld in 1911: 

“Onbekend en jong als zij waren hadden zij zonder die prijsvragen zeker een
minieme kans gehad om door persoonlijke opdracht ooit een werk van 
beteekenis te stichten. […] Trouwens, de meeste groote reputaties in het 
buitenland, ik noem heel in het voorbijgaan bijv. Charles Garnier en Ludwig 
Hoffmann, zijn geheel op prijsvraag-successen opgebouwd. Zonder deze 
hadden die architekten hunne fantaziën in portefeuille kunnen houden.”27 

Prijsvragen vroegen om een architect die zowel 'zakenman' als 'kunstenaar' was.
Hij moest zakelijk genoeg zijn om het programma níet naar de letter te volgen 

25 ‘Echo's. V. Hoe krijgt een architekt werk’, Bww., 6 (1907) nr. 36, 281.
26 'Unfaire reclame (wie's gemacht wird)', Bww., 2 (1903) nr. 29, 226.
27 ‘De prijsvraag-kwestie’, Bww., 10 (1911) nr. 51, 401. 
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en vervolgens met zijn tekentalent de aandacht van de jury trekken. De Franse 
architect L.M. Cordonnier was hierin een meester en het kan geen toeval zijn 
dat hij de twee grootste prijsvragen in Nederland won: de Koopmansbeurs in 
Amsterdam in 1885 en het Vredespaleis in Den Haag in 1906. In beide gevallen 
concentreerde Cordonnier zich op het effect van zijn ontwerp; aanpassing aan 
het programma kon later, na de winst. Zo won hij de eerste prijs voor de beurs, 
hoewel zijn ontwerp minstens drie ton te duur was.28 Ook bij het Vredespaleis 
volgde Cordonnier het programma expres niet naar de letter.29 Dat betekent niet 
dat Cordonnier geen goede ontwerpen inleverde of de jury om de tuin leidde 
met zijn tekeningen. De jury was in beide gevallen heel goed in staat zijn 
inzending te beoordelen: bij de beurs waren acht van de elf juryleden architect 
en bij het Vredespaleis zes van de zeven.30 Cordonniers ontwerp voor de beurs 
werd overigens niet uitgevoerd; de gevel zou gekopieerd zijn naar het stadhuis 
van La Rochelle.31 Zijn ontwerp voor het Vredespaleis werd wél uitgevoerd, 
hoewel het een collage van zijn eerdere werk was.32 Waar het om gaat is dat 
Cordonnier alleen al aan het prijzengeld een behoorlijk inkomen had: 
tienduizend gulden voor de beurs en twaalfduizend voor het Vredespaleis.33 
Bovendien zal Cordonnier door de winst bij andere opdrachtgevers zijn 
opgevallen en zo nieuwe opdrachten in de wacht hebben gesleept.

Amerikaanse architecten kochten afdrukken van hun artikelen en zonden die 
– al dan niet gebundeld – naar hun cliënten. “Dat is de reklame van den 
amerikaanschen architect, die bij ons op ingewikkelder en kostbaarder wijze in 
de vele vereenigingen en in restaurants of café's of op de jacht gezocht wordt”, 
aldus de eerdergenoemde Duitse architect in 1902.34 Langzaam maar zeker 
kwam daarin verandering. Al in 1896 was het Album voor winkelpuien 
verschenen, een collectie van honderd ontwerpen van binnen- en buitenlandse 
architecten, en vanaf 1903 gaf Ed. Cuypers een tijdschrift uit over zijn eigen 
werk: Het Huis.35 In 1916 vond de Amerikaanse geest via Duitsland haar weg 
definitief naar Nederland. In drie jaar tijd verschenen achttien monografieën 

28 Drie ton: 'De beurs van Cordonnier (1885), thans ook bekroond voor zijn ontwerp van het Vredespaleis', 
NvdD, 20-05-1906.

29 Arthur Eyffinger 1988, 73. 
30 Architect-juryleden beurs: P.J.H. Cuypers, L.H. Eberson, J.R. de Kruijff, J.C. Raschdorff, Fr. von 

Schmidt, Paul Sédille, R. Phenée Spiers, J.J. van IJsendijck ('Vervolg der nieuwstijdingen', AH, 04-11-
1884). Architect-juryleden Vredespaleis: Th.E. Colcutt, P.J.H. Cuypers, E. von Ihne, C. Köning, H.P. 
Nénot, W.R. Ware ('De prijsvraag voor het Vredespaleis', BW, 26 (1906) nr. 24, 326).

31 Hilde de Haan 1988, 106.
32 Arthur Eyffinger 1988, 73.
33 Prijzengeld: 'De beurs van Cordonnier (1885), thans ook bekroond voor zijn ontwerp van het 

Vredespaleis', NvdD, 20-05-1906. 
34 'Twee jaren architect op een bureau in Noord-Amerika', Bww., 1 (1902) nr. 27, 224.
35 Album: Henri Leeuw 1896. Het Huis werd vanaf 1905 voortgezet als Het Huis, Oud & Nieuw.
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over architecten in de reeks Bibliotheek voor de moderne Hollandsche 
architectuur, uitgegeven door dr. Gustav Schueler.36 In feite waren het catalogi 
voor potentiële klanten; ze gaven een beeld van wat de architect te bieden had. 
De inleidingen bevatten geen woord over kunst, maar in plaats daarvan een 
lange opsomming van uitgevoerde werken, aldus de Belgische architect Huib 
Hoste in 1916. “Dit is echter gemakkelijk te verstaan, als men zich herinnert, 
dat het hier niet gaat om kunst, maar om reclame.”37 De boekjes bestonden 
verder grotendeels uit foto's, omdat het beoogde publiek – potentiële 
opdrachtgevers – geen bouwtekeningen kon lezen en geen tijd of zin had om 
lange teksten te lezen. De foto's in het deel over P.M. van der Veen waren 
bijvoorbeeld gemaakt door de bekende Amsterdamse fotograaf Bernard F. 
Eilers. Ongekend was dat de inhoud van de boekjes was ingeklemd tussen 
advertenties van aannemers, fabrikanten en leveranciers die hadden meegewerkt
aan de gebouwen van de architect in kwestie. Dit concept was afkomstig uit 
Duitsland.38 De adverteerders dekten de kosten van de reeks en kregen uiteraard 
allemaal een gratis exemplaar.39 Voor een advertentie ter grootte van een achtste 
pagina in de monografie over J. Mutters jr. vroeg Schueler maar liefst 250 
gulden. Een Haagse meubelfabrikant bood dertig gulden; een vriendelijke 
manier om nee te zeggen. “Tot zijn schrik werd dit aanbod aangenomen; 
waaruit te besluiten valt, dat hij die bij Schueler adverteeren wil, afdingen 
moet”, aldus Hoste. De architecten kregen presentexemplaren om uit te delen 
aan potentiële klanten. Hoste kende twee architecten die vijfhonderd 
presentexemplaren hadden gekregen en een derde collega die onder andere 
honderd exemplaren had gekregen plus bijna vijfhonderd gulden voor de foto's 
en de auteursrechten daarop.40

De eerste monografieën uit de reeks waren die over J.A. van Straaten, A. 
Jacot en A.D.N. van Gendt uit 1916.41 Het gerucht ging dat de uitgever 
genoegen had genomen met hen, omdat betere architecten hadden bedankt voor 
de eer.42 Het concept was vooral Jacot en Van Gendt echter op het lijf 
geschreven. Waarschijnlijk hebben ze daarom geen moment geaarzeld, in 
tegenstelling tot andere kandidaten. Van Gendt leidde een van de grootste 
architectenbureaus van Nederland en had daarom veel opdrachten nodig. De 

36 Over deze reeks: Hans Oldewarris 2010, 130-168. Schueler was geboren in Oostenrijk, verhuisde later 
naar Frankfurt am Main en vestigde zich in 1912 in Bussum (p. 138-141). 

37 H.H. 1916b. 
38 Hans Oldewarris 2010, 136-137, 141.
39 H.H. 1916a.
40 Hans Oldewarris 2010, 146.
41 J.F.L. de Balbian Verster 1916a-c.
42 J.J. Hellendoorn 1916, 267. K.P.C. de Bazel en A.W. Weissman schenen bedankt te hebben voor de reeks 

Moderne Hollandsche interieurs ('Nog altijd het Zoete Lijntje', Tel., 29-5-1916).
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omvang van het boek illustreert hoe succesvol zijn praktijk was: het had de 
meeste foto's en de meeste advertenties van de hele reeks.43 De ondertitel 
bewijst dat Van Gendt een architect van de nieuwe bouwopgave was: 
bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, 
villa’s, utiliteitsgebouwen. Jacot is hiervoor al genoemd als winkelspecialist en 
wist als zodanig alles van commercieel denken en reclame maken. De foto's 
waren gemaakt door J. Merkelbach, wiens atelier zetelde op de bovenste 
verdieping van modepaleis Hirsch & Cie. in Amsterdam – ontworpen door 
Jacot. Jacots monografie was een jaar eerder, in 1915, al zonder advertenties 
verschenen. Deze editie was speciaal bedoeld om uit te delen aan potentiële 
klanten: op de titelpagina konden de naam van de ontvanger en de handtekening
van de architect worden geplaatst. Zo staat in een exemplaar: “aan mevrouw 
Anna Galjaard v.d. Pijl, ter vriendelijke herinnering aangeboden door A. 
Jacot”.44 Overigens zou over architectenbureau Van Nieukerken in 1922 ook een
monografie verschijnen, van dezelfde uitgever.45

Volgens The Sun was publiceren in architectuurtijdschriften – de methode 
van Berlage – de beste en meest voordelige manier om bekend te worden en 
bovendien “typisch Amerikaansch”. De vertaling in De Bouwwereld in 1907: 
“Want al bereikt de vakpers niet het groote publiek, zij bereikt de 
redaktiebureelen der groote bladen en vertelt daar wie is wie en wat is wat.”46 
Hiermee begon een nieuwe fase, waarin strikt onderscheid tussen kunstenaars 
en mannen van zaken werd gemaakt. In dit licht moet ook de recensie van de 
eerste drie delen van de Bibliotheek voor de moderne Hollandsche architectuur 
door J.F. Staal jr. uit 1916 worden gezien. Staal was niet direct uit op 
opdrachten – hij publiceerde in eerste instantie anoniem – maar probeerde 
vooral de concurrentie te diskwalificeren als architect. Hij begon met vaststellen
dat de monografiën bedoeld waren als reclame en een architect hoorde 
natuurlijk geen reclame te maken:

“Onder medewerking van gerenommeerde aannemers en leveranciers van 
bouwmaterialen, die in gulle deelneming hun visitekaartjes in de 
advertentiekolommen zonden, kwamen deze boeken ter wereld, werden 
onder allervervelendste inleidings-predicaties gedoopt, en benauwend 
ingebakerd met afbeeldingen. Het zijn prospecti der bouwbureaux v. 

43 Omvang monografie Van Gendt: Hans Oldewarris 2010, 136.
44 J.F.L. de Balbian Verster 1915, [ongepagineerd]. Hierin staat ook dat “nagenoeg” alle foto's van 

Merkelbach waren. De opdracht staat in een exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Leiden.
45 Joh.J. Belinfante 1929. 
46 ‘Echo's. V. Hoe krijgt een architekt werk’, Bww., 6 (1907) nr. 36, 282.
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Straaten, Jacot en van Gendt, die zich minzaam aanbevelen voor de 
leverantie van bouwkundige ontwerpen, (als Thomson's pudding in 10 
verschillende smaken) […].”47

Vervolgens maakte Staal onderscheid tussen mannen van zaken en échte 
architecten. A.D.N. van Gendt viel in de eerste categorie, omdat hij “naar 
bouwopdrachten snakte als een eend naar slootwater”. Een kunstenaar was hij 
in ieder geval niet: “[…] niet kunnende loopen wegens het te kort van zijn 
artistiek en te lang van zijn commercieel been danst en huppelt hij langs den 
weg, valt dan natuurlijk in den modder, en ziet er ontoonbaar uit als hij voor de 
heeren komt.” Jacot kreeg dezelfde behandeling. Hij was volgens Staal “een 
eminent-man-van-zaken”, “die uitstekend weet wat aan de markten gevraagd 
wordt”. De genadeklap was een heuse doodswens: “Wat is het wereldgebeuren 
moeilijk te begrijpen als je nagaat dat Franz Schubert op 31-jarigen leeftijd der 
Kunst werd ontnomen en de architect van Gendt a.s. 17 Augustus zes-en-veertig
jaar wordt.” Jacot kwam er niet veel beter af: “Jacot, ik hoop in alle oprechtheid
dat uw architect-uren geteld zijn; Uwe architecttureluren, hebben mij te lang 
verveeld.”48 Het is vreemd dat de zoon van een grote Amsterdamse aannemer, 
J.F. Staal van Staal & Haalmeijer, zo wars was van commercialiteit. In ieder 
geval is de effectiviteit van juniors retoriek nog altijd zichtbaar: Staal is een 
gevestigde naam in de Nederlandse architectuurgeschiedenis – hij is onder 
andere bekend van de 'wolkenkrabber' in Amsterdam-Zuid (1932) – terwijl voor
Van Gendt en Jacot pas de laatste decennia aandacht is gekomen.49

Tevreden opdrachtgevers waren het beste middel om vervolgopdrachten te 
verwerven. Zulke klanten kwamen in de toekomst altijd terug en verspreidden 
bovendien mond-tot-mondreclame. Daarom kwam voor mannen van zaken de 
opdrachtgever altijd op de eerste en de bouwkunst op de tweede plaats. In die 
zin waren ze vergelijkbaar met de praktische architecten waarover ik schreef in 
het hoofdstuk 'De tweede architect': een goede hemelwaterafvoer was 
belangrijker dan de zoektocht naar een eigentijdse bouwstijl vrij van 
historiserende motieven. Dat wil niet zeggen dat mannen van zaken geen 
aandacht aan de gevel besteedden, maar juist dat ze ook wat betreft de esthetiek 
altijd naar de opdrachtgever luisterden. Zo ontwierp J.J. van Nieukerken altijd 

47 J.F. Staal jr. 1916a, 242. Onthulling naam: J.F. Staal jr. 1916b, 267. Citaat eerder gepubliceerd in: Hans 
Oldewarris 2010, 142.

48 J.F. Staal jr. 1916a, 242-244. Citaten over Van Gendt eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 24.
49 Vgl. Hans Oldewarris 2010, 159: “[…] we kunnen dankbaar zijn dat Schueler het werk van die 

architecten heeft gedocumenteerd die niet zozeer het debat en de architectuurgeschiedenis hebben gevoed,
maar wel al onze steden hebben volgebouwd.”
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in een historiserende stijl, dwars tegen de zin van critici, maar precies naar de 
wens van zijn klanten.50 Ook Jacot stond geheel in dienst van de opdrachtgever. 
Zo kopieerde hij de gevel van modepaleis Hirsch & Cie. in Amsterdam (1912) 
naar het wereldberoemde warenhuis Selfridges & Co. in Londen (1909). Voor 
kunstenaar-architecten was plagiaat ondenkbaar, maar waarschijnlijk handelde 
Jacot simpelweg in opdracht. Bovendien kwam de esthetiek voor hem op de 
tweede plaats. Volgens de monografie over Jacot uit 1916 vormden “de speciale 
eischen van den winkelbouw” altijd het uitgangspunt: 

“Die eischen, al wilde hijzelf wel anders, waren niet altijd vereenigbaar met 
hetgeen in hoogeren zin de schoone bouwkunst heet. Daartoe waren zij te 
veel op de praktijk gericht; wat het inwendige betreft, op gerieflijkheid en 
practische indeeling; wat het uiterlijk aangaat, op een zoo groot mogelijk 
gelegenheid tot uitstallen. Bij een meestal beperkte bouwsom moet het 
winkelhuis dus aan dit alles beantwoorden en het is zeker, dat deze architect 
aan deze eischen wist te voldoen, ten gerieve van de opdrachtgevers. Zoo 
vestigde hij zich in deze kringen een bepaalde reputatie. Een “winkel van 
Jacot” was spreekwoordelijk een gezellige ruimte, waarin het aangenaam 
was te verkoopen, goed om te etaleeren en waar de klanten zich thuis 
voelden.”51 

Staal behoorde tot het andere kamp. Hij bekritiseerde A.D.N. van Gendt, omdat 
hij “als commercieel talent” zijn opdrachtgevers “op hun wenken naar bepaalde 
architectuurvormen bedient” en vergeleek hem zelfs met een Joodse 
huwelijksmakelaar, een sjadchen, “die op zijn huwelijksbureau principalen met 
de bouwstijlen hunner keuze in gelukkigen echt vereenigt”. Volgens Staal 
hoorde de kunst juist op de eerste plaats te komen. De eisen van de 
opdrachtgever moesten weliswaar gevolgd worden, maar “zijn architect moet 
werken voor de Bouwkunst en niet in de eerste plaats voor hem”. Met andere 
woorden: een gebouw met een functionele plattegrond en zonder lekkende 
goten was slechts het begin. Daarna moest bouwkunde worden veranderd in 
bouwkunst. Het probleem was volgens Staal dat opdrachtgevers volstrekt geen 
verstand hadden van esthetiek en vasthielden aan architectuur uit voorbije 
tijden. Hun 'slechte' smaak uitte zich in hun architectenkeuze, want de 
“bankdirecteuren, reeders, winkelexploitanten en andere bekwame 

50 Van Nieukerken: Michaël Lucassen 1998, 4-5, 23.
51 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd]. Citaat eerder gepubliceerd in: Michiel Wagenaar 2007, 

37.
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zakenmenschen willen géén, o alsjeblieft geen kunstenaars”. Daarom was Staal 
zijn advies aan ieder die wilde bouwen “dat hij zich wendt tot den architect, 
wiens bouwwerken hij op zoogenaamd aesthetische gronden het meest gevoelt 
te haten”.52 Hieruit blijkt wel dat Staal minder werk had dan hem lief was, 
misschien zelfs een beetje jaloers was op die succesvolle mannen van zaken en 
dat hij in feite naar opdrachten hengelde door de concurrentie zwart te maken. 

Staals argumentatie doet sterk denken aan de roman The Fountainhead van 
Ayn Rand uit 1943.53 Opdrachtgevers die bij architect en hoofdpersoon Howard 
Roark aanklopten leverden hun eisen in en hadden vanaf dat moment niets meer
te zeggen. Hij veranderde hun eisen vervolgens in een architectonisch 
meesterwerk – uiteraard zonder gebruik te maken van historische stijlen. Roark 
leefde liever in armoede dan dat hij opdrachten aannam die hem niet zinden. 
Een ontwerp van hem dat in de uitvoering door andere architecten werd 
verkracht blies hij op. The Fountainhead was bedoeld als het ultieme verhaal 
over een held die nooit compromissen sluit en daarin is Rand geslaagd. Haar 
romantische beeld van de architect kwam in 1943 echter allang niet meer 
overeen met de werkelijkheid.

52 J.F. Staal jr. 1916a, 242, 245. Citaten over Van Gendt eerder gepubliceerd in: David Keuning 1999, 24.
53 Vgl. Dana Cuff 1991, 1 en Mary N. Woods 1999, 1 over The Fountainhead.
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17. TECHNICI: constructeurs en installateurs

Architecten waren voortdurend onderweg naar opdrachtgevers, 
bouwvergaderingen en projecten in uitvoering. 's Avonds moest worden 
'genetwerkt' om nieuwe opdrachten binnen te slepen. Tussen de bedrijven door 
ontwierpen architecten talloze nieuwe gebouwtypen, maar niet na zich eerst 
grondig te hebben verdiept met behulp van handboeken, tijdschriften en soms 
zelfs een studiereis van een of meer weken. Uit tijdgebrek werd de uitwerking 
van het ontwerp gedelegeerd aan tekenaars. Architecten moesten namelijk ook 
nog op de hoogte blijven van de stroom aan nieuwe bouwmaterialen en 
bouwverordeningen. Om nog maar te zwijgen van alle administratieve 
rompslomp die een architectenbureau met zich meebracht. Geen wonder dat 
bekende buitenlandse architecten een burn-out kregen. Verdient het nog nadere 
toelichting dat architecten nog geen minuut konden missen om constructies 
door te rekenen of technische installaties te ontwerpen? Dat er behoefte was aan
specialisten? 

Nog belangrijker is dat constructies en installaties rond 1900 veel te complex
waren geworden om er even naast te doen. De gemiddelde architect was 
opgeleid in de praktijk: hij was begonnen als opzichter of tekenaar en was 
daarna zelfstandig geworden. Hij had dus niet of nauwelijks kennis van 
toegepaste mechanica of technische warmteleer. Alleen specialisten konden de 
razendsnelle ontwikkelingen in de bouwtechniek nog bijhouden. Ir. G.J. 
Meyers, raadgevend ingenieur voor gewapend-betonconstructies in 1917:

“Vele architecten kunnen ijzerconstructies berekenen, maar als die 
ingewikkelder worden, zooals bijv. bij groote kappen, zullen zij falen, te 
meer geldt dit voor de berekening van gewapend-betonconstructies […]. 
Hoewel het misschien mogelijk is, dat een architect zich deze zaken weet 
eigen te maken, en op de hoogte weet te blijven van de jongste 
onderzoekingen op dit gebied, zoo zal dit toch wel hooge uitzondering zijn. 
De architect van tegenwoordig heeft reeds zoo vele dingen aan het hoofd; hij
zou zich dan ook op de hoogte moeten stellen van centrale verwarming, 
ventilatie, electriciteit, enz. Bij den tegenwoordigen omvang der wetenschap 
is dit voor één persoon zoo goed als onmogelijk, en zeker zou bij al die 
kennis, zijn vermogen van scheppende kunstenaar er onder lijden.”1 

1 G.J. Meyers 1917, 80. Meyers' waarschuwing aan architecten was natuurlijk ook reclame voor zijn eigen 
praktijk. Over constructeurs en installateurs, met verdere literatuurverwijzingen: Bill Addis 2015, passim. 
Over ingenieurs in Nederland 1775-1880, met verdere literatuurverwijzingen: C.P. Krabbe 1998, passim.
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Eind negentiende eeuw stonden zowel gewapend beton als installatietechniek in
Nederland nog in de kinderschoenen. Daarom spreek ik over technici in plaats 
van ingenieurs, omdat velen geen diploma van de Polytechnische School in 
Delft hadden, zoals betonconstructeur L.A. Sanders. De Ingenieur in 1913: “Het
leven van Sanders ging niet langs den gebruikelijken gebaanden weg: Hoogere 
Burgerschool, Polytechnische School, civiel ingenieur, practijk.” Zijn opleiding 
begon op de ambachtsschool in Den Haag, “de eenige technische school, die hij 
ooit bezocht heeft”. Vanwege zijn slechte gedrag slaagde hij notabene alleen 
voor de theoretische vakken. Na vier jaar in Congo, trad Sanders in 1889 in 
dienst van Gemeentewerken Den Haag. Hij was toen 26 en had nog altijd 
nauwelijks theoretisch onderwijs gehad. Het was zijn leidinggevende ir. A.J.M. 
Stoffels die hem persoonlijk lesgaf in de toegepaste mechanica, “later speciaal 
in de grafostatica” (op de betekenis van grafostatica kom ik later terug). “Uit 
deze korte opsomming blijkt, dat Sanders uitsluitend een particulieren 
practischen werkkring heeft gehad; dat hij, zuiver autodidact, zonder 
academische voorbereiding en zonder officieele titel of betrekking, in geen 
enkel opzicht voorbestemd scheen een wetenschappelijke reputatie te 
verwerven.” Hij zou het nog ver schoppen. In 1895 trad Sanders als 'technisch 
ambtenaar' in dienst van de Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken 
(systeem Monier). In 1909 werd hij directeur van de pas opgerichte N.V. 
Nederlandsche Betonijzerbouw in Amsterdam. In 1913 ontving Sanders een 
eredoctoraat van de universiteit Dresden. Volgens De Ingenieur was het “nog 
nimmer geschied, dat een Nederlandsch technicus aan een buitenlandsche 
Technische Hoogeschool benoemd is tot Doctor honoris causa”.2

Overzichtswerken van de architectuurgeschiedenis besteden weliswaar 
aandacht aan technici, maar vooral aan de verkeerde: ingenieurs van grote 
negentiende-eeuwse bruggen worden gezien als wegbereiders van een nieuwe 
stijl en hebben een bijna mythische status. Nikolaus Pevsner in 2005 over de 
Clifton Suspension Bridge in Bristol (1831) van Isambard Kingdom Brunel: “It 
seems hardly admissible that the beauty of such a structure should be purely 
accidental, that is the outcome of nothing more but intelligent engineering. […] 
Not one word too much is said, not one compromising form introduced.”3 Spiro 
Kostof in 1985 over bruggen van Thomas Telford, zoals de Menai Straits Bridge
bij Bangor (1825): “Telford's distinction was to endow metal bridges with 
architectural grace.”4 Gustave Eiffels Pont du Garabit (1884) bij Saint-Flour 

2 R.A. van Sandick 1913, 872-873. Diploma theoretische vakken: I.J.B.J.I. Bouvy 1967, 275. 
3 Nikolaus Pevsner 2005, 108-109.
4 Spiro Kostof 1985, 599.
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“would have to be judged a sculptural triumph as well as a practical solution to 
the problem of bridging a ravine. The structural forms were dramatized in visual
terms”, aldus William J.R. Curtis in 2007. Over de Brooklyn Bridge in New 
York (1883) van John A. Roebling schrijft Curtis: “Diagonal lines 
complemented the main curved cables and added to both the lateral stability and
the visual drama of the design. The Brooklyn Bridge raised engineering to a 
high poetic plane.”5 Gelukkig is het niet zo dat er helemaal geen namen van 
technici in de handboeken staan: bijvoorbeeld de constructeurs van 
wolkenkrabbers in de Verenigde Staten, zoals William Le Baron Jenney, 
ontbreken meestal niet.

Serieuze aandacht voor de juiste technici – constructeurs en installateurs – 
zou de bestaande architectuurgeschiedenis op zijn kop zetten, met een andere 
canon: bekende gebouwen komen in een nieuw licht te staan en onbekende 
gebouwen worden uit de schaduw gehaald. De Van Nellefabriek in Rotterdam 
(1931) bijvoorbeeld, had er heel anders uitgezien zonder ir. J.G. Wiebenga: de 
kenmerkende paddenstoelkolommen waren zijn voorstel.6 De drie torens van de 
Houses of Parliament in Londen (1870) – waaronder de Big Ben – werden 
onder andere gebruikt voor de ventilatiesystemen. De centrale toren werd 
speciaal voor dat doel toegevoegd.7 

De handboeken van bijvoorbeeld Curtis, Leonardo Benevolo, Sigfried 
Giedion, Henry-Russell Hitchcock, Marvin Trachtenberg en David Watkin 
besteden heel kort aandacht aan betonpioniers als François Hennebique, maar 
alleen als opmaat naar architecten die de esthetische mogelijkheden van 
gewapend beton onderzochten, met name Auguste Perret en Tony Garnier.8 
Pevsner over het tweetal: “Their foremost distinction is that they were the first 
to use concrete outside and inside their buildings without concealing the 
material and its particular character and without adapting it to the spirit of past 
styles.”9 Volgens Giedion (2008) was Perret “the first to recognize how to 
employ reinforced concrete as a means of architectural expression” en volgens 
Trachtenberg (2002) maakte hij “Hennebique's medium aesthetically valid”.10 

5 William J.R. Curtis 2007, 75.
6 Wessel de Jonge 1987, 61. Dit artikel verscheen in een bundel geheel gewijd aan Wiebenga: Jan Molema 

1987. 
7 Denis Smith 1976a, 203, 206. Smith citeert – het overzichtswerk van – Peter Collins 1965, 238 over de 

centrale toren: “the first occasion when mechanical services had a real influence on architectural design”. 
Over de technische installaties van de Houses of Parliament: Denis Smith 1976b, 218-231. Big Ben is 
eigenlijk de naam van de klok, maar wordt ook wel gebruikt voor de klokkentoren.

8 William J.R. Curtis 2007, 76-85; Leonardo Benevolo 1971a, 320-342; Sigfried Giedion 2008; 322-333; 
Henry-Russell Hitchcock 1978, 419-432; Marvin Trachtenberg 2002c, 494-495; David Watkin 2001, 602-
608.

9 Nikolaus Pevsner 2005, 147.
10 Sigfried Giedion 2008, 328; Marvin Trachtenberg 2002c, 495. 
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Perret en Garnier vertegenwoordigen echter slechts een fractie van de 
betongeschiedenis; hoeveel onbekende gebouwen staan nog te wachten?

De firma Hennebique had in 1909 bijna twintigduizend projecten over de 
hele wereld uitgevoerd – waaronder werken van Perret. De firma had toen 62 
vestigingen, waaronder in Egypte.11 De hoogtepunten werden geëxposeerd op 
de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent: op een paneel stonden meer dan 
vijftig van Hennebique's belangrijkste werken, waaronder het 
verzekeringskantoor Royal Liver in Liverpool (1911) – met 94 meter destijds 
het hoogste betonnen gebouw ter wereld – maar ook minder spectaculaire, zoals
het kantoor van Cairo Electric Railways in Heliopolis (1907), tegenwoordig een
voorstad van Caïro.12 Dat paneel zou de basis voor een nieuwe canon kunnen 
zijn. De basis voor een canon van het gewapend beton in Nederland is al in 
1907 gelegd door L.A. Sanders met zijn standaardwerk Het cement-ijzer in 
theorie en practijk: de vier centimeter dikke muur van stoommeel- en 
broodfabriek Céres in Amsterdam (1891), “eene van de oudste toepassingen in 
Nederland”; de Rijkspostspaarbank in Amsterdam (1899), met de toen 
ongekende vrije vloeroverspanning van 8,5 meter; graanpakhuis Fortuna in 
Leeuwarden (1902), vermoedelijk de eerste verdiepingbouw met een volledig 
betonskelet. Ze werden stuk voor stuk uitgevoerd door Sanders' werkgever, de 
Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken, en staan in menige publicatie
over gewapend beton.13 De genoemde gebouwen zijn echter niet of nauwelijks 
terug te vinden in de overzichtswerken van de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis.14 Is het omdat ze geen stijl hebben?  

Grote namen uit de installatietechniek, zoals prof. H. Rietschel, staan niet of 
nauwelijks in de overzichtswerken van de architectuurgeschiedenis. David 
Watkin en Claude Mignot verdienen een eervolle vermelding, omdat zij 
tenminste “de meest vooruitstrevende technische voorzieningen op het gebied 
van verwarming, licht en ventilatie” van de Reform Club in Londen (1841) – 

11 Bill Addis 2015, 421. Perrets ontwerp voor het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs (1913) werd 
uitgevoerd door Hennebique (p. 428).

12 Cité de l'architecture et du patrimoine in Parijs, Panneau promotionnel présentant des ouvrages de la 
firme Hennebique à l'Exposition universelle de Gand, 1913. Het betreft een reproductie. De werken van 
Hennebique zijn geïnventariseerd op de website archiwebture.citedelarchitecture.fr (12-4-2018). Royal 
Liver: BAH-25-1908-08325. Cairo Electric Railways: BAH-25-1907-08495. Hoogste betonnen gebouw 
ter wereld: Bill Addis 2015, 422.

13 L.A. Sanders 1907, 423-425 (Rijkspostspaarbank), 427-433 (Fortuna), 479-482 (Céres). Deze gebouwen 
staan bijv. in: C.H. van Eldik 1988a, 27 (Céres), 28 (Rijkspostspaarbank), 34 (Fortuna); C.H. van Eldik 
1988b, 286 (Rijkspostspaarbank), 300 (Céres), 305 (Fortuna).

14 Céres en Fortuna staan in Bart Verbrugge 2018, 180-181. De Rijkspostspaarbank staat in Joseph Buch 
1993, 20.
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bekend van Jules Verne's Reis om de wereld in tachtig dagen – aanstippen.15 De 
canon kan echter gemakkelijk worden uitgebreid door te luisteren naar de 
installateurs zelf. H.J. Wolter noemde in 1898 op verzoek van De Opmerker 
gebouwen “waar de verwarming met ingeblazen lucht boven in het gebouw is 
toegepast”: “Vergaderzaal in het Rijksdaggebouw te Berlijn, Concertzaal der 
Mainzer Liedertafel te Mainz, Stadsschouwburg te Straatsburg. De toepassingen
in Amerika zijn zóó groot, dat lange lijsten zouden kunnen worden aangehaald; 
de namen kan men vinden in de prospectussen der groote firma's, die dit 
systeem uitvoeren, als Sturtevant, Buffalo Forge Company, American Blower 
Company e.a.”16 Waarom staan deze fabrikanten niet in de indices van de 
handboeken van de architectuurgeschiedenis? 

Nog een voorbeeld. De Nederlandse fabrikant F.W. Braat maakte 
verscheidene studiereizen door Europa om centrale verwarmingen te 
bestuderen. Hij liet ze de revue passeren in een lezing voor de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst in Amsterdam in 1909. In Wenen bezocht hij een 
kliniek, een ziekenhuis en het Hofburgtheater, “waar de verwarming wel goed 
was, doch waarvan men nooit de totaalkosten had durven nagaan”. In Boedapest
zag hij de beurs, een bank en de Hofburg – “sommen van Fl. 100.000 en Fl. 
200.000 waren geene zeldzaamheden”. In Berlijn stonden de Koninklijke 
Schouwburg en de Rijksdag – met een verwarming à 700.000 mark – op het 
programma. Ten slotte bezocht Braat de raadhuizen van Hamburg en 
Kopenhagen. 17 Deze gebouwen staan in menig architectuurboek, maar niet 
vanwege hun technische installaties. Ook in Nederland zijn tal van gebouwen 
bekend met innovatieve technische installaties, zoals het Coolsingelziekenhuis 
in Rotterdam (1851) en de Stadsschouwburg in Amsterdam (1894).18

Betonconstructeurs en betonaannemers 
Zoals gezegd wordt vaak geschreven dat architect A.D.N. van Gendt 
verantwoordelijk was voor de betonconstructies van onder andere het 
Scheepvaarthuis (1916) en de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 
Amsterdam (1926). Dat bevestigt dat de architectuurgeschiedenis op het punt 
van bouwtechniek gebrekkig is. Van Gendt had weliswaar een jaar aan de 
Polytechnische School in Delft gestudeerd en daar mogelijk basiskennis over 

15 Claude Mignot 1994, 212; David Watkin 2001, 464. Het citaat is van Watkin. 
16 H.J. Wolter 1898, 142.
17 ‘F.W. Braat over centrale verwarming (afdeeling Amsterdam, Mij.t.B.d.B., 26 maart 1909)’, Bww., 8 

(1909) nr. 13, 104. 
18 Deze twee gebouwen zijn behandeld in W.R.F. van Leeuwen 1993, 227-231. De 'Voorbeelden van 

installatietechniek', waaronder de Stadsschouwburg, in Meindert Stokroos 2001, 113-137 kunnen worden 
beschouwd als een voorzet voor een canon der installatietechniek.
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constructies opgedaan, maar dat maakte hem nog geen constructeur.19 
Bovendien had hij zo'n groot architectenbureau, dat hij het veel te druk had om 
constructies door te rekenen. In het hoofdstuk 'De tweede architect' werd 
daarom voorgesteld dat Van Gendt de betonskeletten niet had geconstrueerd, 
maar ontworpen. De constructeur van het Scheepvaarthuis was waarschijnlijk 
een werknemer van de betonaannemer, de Hollandsche Maatschappij tot het 
maken van werken in gewapend beton in Den Haag.20 De constructeur van de 
Handel-Maatschappij was ir. K. Bakker.21 De architect Adr. Moen in 1914: 

“De bemoeienis van den architect is, in doorsnee, dus van oppervlakkigen 
aard. Meestentijds geeft hij aan op welke belastingen moet worden gerekend;
waar steunpunten mogen komen en waar niet; het overige daarentegen als: 
detailleering, afmeting, bewapening van vloeren, balken en hunne onderlinge
ligging, kolommen enz. worden, zooals gezegd, aan den fabrikant 
overgelaten.”22  

Constructeurs waren rendementsdenkers. Hun taak was de meest economische 
constructie te ontwerpen, een die precies de verwachte belasting kon dragen – 
niet meer en niet minder. Het was koorddansen tussen een constructie die ofwel 
te duur was ofwel kon instorten. Ir. A.C.C.G. van Hemert, leraar aan de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda onderscheidde twee rekenmethoden in
het Leerboek der toegepaste mechanica uit 1891: de analytische en de 
grafische. De analytische was de weg van de formules en de nauwkeurigste. De 
grafische statica of grafostatica schematiseerde het probleem in een tekening. 
Deze methode gaf minder kans op fouten en was sneller bij ingewikkelde 
problemen.23 Onbekende krachten konden voortaan simpelweg met de lineaal 
worden opgemeten, in plaats van complexe berekeningen te maken.24 Het 
tweede deel van het Leerboek (1897) behandelde alleen hout- en 
ijzerconstructies – het derde deel over gewapend beton is er nooit gekomen, 
omdat Van Hemert in 1902 directeur werd van de pas opgerichte Hollandsche 
Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton in Den Haag.25 Het 

19 Van Gendt in Delft: J.F.L. de Balbian Verster 1916c, [ongepagineerd]; David Keuning 1999, 13. Over de 
introductie van gewapend beton in Nederland vanaf 1890, met aandacht voor constructeurs en met 
verdere literatuurverwijzingen: Cornelis Disco 1990, 267-300; Hans Schippers 1995. Recent is nog 
verschenen: Ronald Stenvert 2010, 22-29.

20 Michiel Kruidenier 2014, 87 noemt de Hollandsche Maatschappij als de uitvoerder.
21 David Keuning 1999, 227; Jan Molema 2002, 134, 148.
22 Adr. Moen 1914, 213. 
23 A.C.C.G. van Hemert 1891, 2-3. 
24 G.P.J. Verbong 1994c, 199. 
25 Dl. 2: A.C.C.G. van Hemert 1897. Over dl. 3: W.C. van Manen 1926, 1000. 
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doorrekenen van gewapend beton was echter nog veel moeilijker dan hout en 
ijzer, alleen al omdat er twee variabelen zijn: beton en ijzer. De constructeur 
moet dus niet alleen de afmetingen van de betonbalk bepalen, maar 
bijvoorbeeld ook de hoeveelheid, plaats en dikte van de wapeningsstaven. Dat 
zei ir. S.J. Rutgers in zijn openingsrede als privaatdocent 'beton-ijzer' in Delft in
1909.26 Moen in 1914: “Waar reeds zóóveel, en dat op élk technisch gebied, van
den huidigen bouwmeester gevraagd wordt, daar is het bijkans buitengesloten 
dat hij zich de finesses van het gewapend betonvak – dat toch eigenlijk zuiver 
op ingenieurswetenschap berust – “maar eens even” eigen maakt.”27 

Overigens werd rendementsdenken rond 1900 ook een soort cliché, om de 
tegenstelling tussen architecten en ingenieurs te benadrukken. De Opmerker in 
1898: 

“Ga eens met een ingenieur, wiens eenig streven is of althans behoort te zijn,
om door een minimum van materiaal een maximum van nuttig effect te 
krijgen, naar de kathedraal te Amiëns. De buitengewone afmetingen dezer 
gebouwen zullen hem niet in evenredigheid schijnen met het doel, dat naar 
zijne meening bereikt moest worden.”28 

De architect I. Gosschalk schreef in 1899 dat uitbreidingsplannen van en de 
verbetering van wegen in steden ten onrechte alleen als ingenieurswerk werden 
gezien. “Uit den aard zijner denkwijze zal de ingenieur zich alleen door het 
nuttige, door het absoluut noodige, doen leiden. Hij zal zich afvragen, hoe kom 
ik het snelst van het punt A naar het punt B? En dan luidt natuurlijk het 
antwoord: langs de rechte lijn!” Architecten probeerden volgens Gosschalk juist
het nuttige met het schone te verenigen.29 In de jaren twintig zouden de 
architecten van het Nieuwe Bouwen het rendementsdenken van de ingenieurs 
annexeren. 

De eerste betonconstructeurs moesten zelf uitzoeken hoe ze een 
betonconstructie moesten doorrekenen, want de theorie ervan zou pas in 1903 
voor het eerst gedoceerd worden aan de Polytechnische School in Delft. De 
Bouwwereld in 1906: “Ieder vakman weet, dat cement-ijzer een bezwaar heeft 
en wel, het gebrek aan een vaste theorie voor de berekening. Hierin wordt 
slechts voorzien door benaderende formules, die eerst na jarenlange 

26 S.J. Rutgers 1909, 8-10. Statisch onbepaalde constructies waren een andere reden voor de complexiteit 
van beton.

27 Adr. Moen 1914, 213.
28 'Ter verduidelijking', Opm., 33 (1898) nr. 20, 154.
29 I. Gosschalk 1899, 67. 
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ondervinding uit de practijk zijn geput.”30 Sanders was in 1895 in dienst 
getreden van de Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken. Het eerste 
wat hij deed was de oprichting van een soort literatuurbureau om de stroom van 
artikelen uit het buitenland bij te houden, zoals die van Paul Neumann (1890), 
prof. Joseph Melan (1890 en 1896) en prof. C. Bach (1896). Sanders maakte de 
internationale tijdschriften tot zijn collegebanken. Vervolgens begon de 
autodidact aan een grote reeks proeven om de eigenschappen van het nieuwe 
materiaal te leren doorgronden. Architecten hadden daar de tijd niet voor, laat 
staan de kennis. Het aantal proeven was tot schrik van de directie zo groot dat er
geen einde aan leek te komen. Sanders experimenteerde niet alleen met kleine 
balkjes in een laboratorium, maar ook met complete bouwconstructies.31 Zo 
werd op 9 mei 1899 voor de Rijkspostspaarbank in Amsterdam een 
belastingproef met “eene cement-ijzeren vloerplaat” genomen met een 
spanwijdte van bijna zes meter. Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel, de 
architect, was hier ook bij aanwezig. De plaat werd trapsgewijs verzwaard met 
zandzakken en na elke verzwaring werd de doorbuiging gemeten. Toen de 
belasting bijna vijftien ton bedroeg werd de doorbuiging gemeten op bijna zes 
centimeter, “waarna de doorbuiging zich langzamerhand vergrootte, eene 
scheuring aan de onderzijde intrad en ten slotte na ± 12 minuten de breuk 
volgde”. De plaat bleek meer dan zes keer zo sterk als strikt gezien nodig was.32 

Toegepaste mechanica werd al sinds de oprichting van de Polytechnische 
School in Delft in 1864 gedoceerd en grafostatica sinds 1884.33 De theorie van 
gewapend beton werd echter pas in het cursusjaar 1903-1904 voor het eerst 
behandeld en wel door prof. ir. S.G. Everts tijdens de lessen waterbouwkunde 
voor studenten civiele techniek, “maar ook verscheidene werktuigkundigen en 
bouwkundigen alsmede enkele mijnbouwkundigen woonden deze bijzondere 
voordrachten bij”.34 Stoommeel- en broodfabriek Céres en de 
Rijkspostspaarbank in Amsterdam en graanpakhuis Fortuna in Leeuwarden 
waren toen al gebouwd. Drie jaar later was gewapend beton een zelfstandig vak 
voor vijfdejaars studenten civiele techniek gegeven door Everts – een uur per 

30 'Cement-ijzer', Bww., 5 (1906) nr. 36, 284. Het betrof een vertaling uit The Iron- and Coal Trades Review.
31 Literatuurbureau en proeven: Fritz von Emperger 1904, 192. De artikelen worden genoemd in L.A. 

Sanders 1907, 3-19, 19-25, 43-47. Op p. 66 schrijft Sanders dat deze artikelen van invloed waren op zijn 
eigen werk.

32 L.A. Sanders 1899, 356-358. Vgl. L.A. Sanders 1907, 275-276, 280-281 over de proeven voor de 
Rijkspostspaarbank. Voor de uiteindelijk toegepaste vloeren werd genoegen genomen met een vijfvoudige
zekerheid (D.E.C. Knuttel 1900, 50).

33 Mechanica: Gedenkschrift 1906, bijlage I, 28. Grafostatica: J. Cardinaal 1906, 148. Rond 1870 kwam een 
afzonderlijke cursus theorie der bouwconstructies: G.P.J. Verbong 1994b, 170. Over het onderwijs aan de 
Polytechnische School tot 1890: G.P.J. Verbong 1994a, 117-155.

34 Verslag van den staat […] 1903-1904, 178. 
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week tot kerstmis, uitgebreid tot twee “daar de tijd te kort bleek”.35 Pas in 1918 
kwam er een bijzonder hoogleraar gewapend beton: ir. J.A. Bakker.36 In 1898 
was er geen enkele Delftse alumnus in dienst bij een betonaannemer. Naarmate 
de betontechnologie en de opleiding in Delft zich ontwikkelden, kwamen er 
meer civiel ingenieurs in dienst bij betonaannemers: minstens 25 in 1913 – 
waarvan maar liefst vijftien bij Van Hemerts firma, de Hollandsche 
Maatschappij.37 Betontechnologie was volwassen geworden, met academische 
opleidingsmogelijkheden voor specialisten. Dat is nog een bewijs dat Van Gendt
het doorrekenen aan constructeurs moest overlaten; hij begon in respectievelijk 
1911 en 1916 aan het ontwerp van het Scheepvaarthuis en de Handel-

35 Verslag van den staat […] 1906-1907, 94-95. J.A. van der Kloes en J. Nelemans behandelden ook 
gewapend beton bij de vakken kennis van bouwstoffen en bruggen (p. 96-67).

36 Inaugurele rede: J.A. Bakker 1918.
37 J.J. van der Wal 1943, 48. Ingenieurs Hollandsche Maatschappij: Cornelis Disco 1990, 312. Disco telde 

27 of 28 ingenieurs in 1912. De Hollandsche Maatschappij heeft tot 2002 voortbestaan onder de naam 
Hollandse Beton Groep.
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9. Belastingproef met een balk van gewapend beton op het terrein van de Willemskazerne in Gorinchem. 
Gewapend beton was een van de vele nieuwe materialen die empirisch onderzoek noodzakelijk maakten. De 
man rechts is waarschijnlijk betonconstructeur L.A. Sanders, die een internationale voortrekkersrol in dit 
onderzoek had en in 1913 een Duits eredoctoraat kreeg. (Foto: 15 mei 1901).



Maatschappij. 
Architecten hadden in de beginjaren niet eens toegang tot betontechnologie, 

omdat haar geheimen angstvallig werden bewaakt door betonaannemers. 
Sanders werkte sinds 1895 in het diepste geheim aan zijn theorie om 
betonconstructies door te rekenen. De directie van de Amsterdamsche Fabriek 
had publicatie verboden uit angst dat de concurrentie met de theorie aan de haal 
ging.38 Toen ir. R.P.J. Tutein Nolthenius in 1896 navraag over een van Sanders' 
proeven deed, werd hem “door de fabrikanten te kennen gegeven, dat zij de 
overige gegevens als een fabrieksgeheim beschouwden, en zulks te meer, 
aangezien hier te lande geen octrooiwet bestaat”.39 Pas toen op een congres in 
1897 in Stockholm bleek dat anderen op het punt stonden een soortgelijke 
theorie als Sanders te publiceren, ging de directie akkoord.40 Sanders 
publiceerde zijn theorie in gedeelten in De Ingenieur in 1898 en verspreidde 
“een 300-tal afdrukken in brochurevorm, in binnen- en buitenland” – ook 
technici waren niet vies van een beetje reclame.41 Slechts twee weken na 
verschijning van het eerste deel werden in een Duits en Oostenrijks tijdschrift 
soortgelijke theorieën gepubliceerd.42 Gelukkig had Sanders echter niet het 
achterste van zijn tong laten zien, want in 1901 ontdekte hij dat de bekende 
Belgische ingenieur Paul Christophe zijn tabellen had overgenomen – zonder 
bronvermelding.43 Bij andere fabrikanten was de geheimzinnigheid overigens 
niet minder: volgens zijn contract met betonaannemer Van Waning & Co. in 
Rotterdam mocht ir. C.M. Lugten de eerste vijf jaar na een ontslag niet voor een
concurrent gaan werken.44 De Opmerker in 1916:

“Nu bevat de gewapend-betontechniek wel geen geheimen, maar zij heeft 
zich in betrekkelijk korten tijd ontwikkeld tot een speciaal vak, waar de 
bouwmeester buiten staat en door de belanghebbenden buiten gehouden 
wordt. Zoo is dan op menig werk, waar het gewapend beton een groote rol of
de hoofdrol speelt, de ingenieur der betonfabriek de baas en de bouwmeester

38 Fritz von Emperger 1904, 192.
39 'Vergadering van Dinsdag den 13den April 1897, in het lokaal “Diligentia”, te 's-Gravenhage', Tijdschrift 

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs: algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der 
vergaderingen, (1896-1897), 103.

40 L.A. Sanders 1907, 64-65.
41 Artikel: L.A. Sanders 1898, 187-192, 199-205, 215-218, 231-236, 248-251. Citaat: L.A. Sanders 1907, 

65.
42 H.P. Maas Geesteranus 1898, 251. Sanders was op aanbeveling van Maas Geesteranus in dienst gekomen 

van de Amsterdamsche Fabriek (Fritz von Emperger 1904, 192).
43 L.A. Sanders 1901, 259. Sanders publiceerde niet zijn hele theorie, vanwege plaatsgebrek in De 

Ingenieur en “omdat wij ons als fabrikant niet geroepen gevoelden te veel mede te deelen en aldus 
concurrentie in de hand te werken” (L.A. Sanders 1907, 66). 

44 J.I. van Waning 1992, 77.
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toeschouwer.”45

Gewapend beton versnelde de uitvoering. Neem bijvoorbeeld het betonwerk 
van het Palace Hotel in Scheveningen, uitgevoerd door betonaannemer F.J. 
Stulemeijer & Co. uit Breda. In 1903 werd in een maand tijd vierduizend 
vierkante meter aan betonvloeren gesteld, gevlochten en gestort. Tegelijkertijd 
werd door dezelfde firma zevenhonderd vierkante meter aan betonvloeren van 
de Elektriciteitscentrale in Scheveningen gemaakt.46 Een ander voorbeeld van 
snelle uitvoering was de graansilo Maashaven in Rotterdam (1910). “De firma 
F.J. Stulemeyer & Co. te Breda heeft het geheele gebouw in één jaar 
opgetrokken, voor het storten van den bovenbouw van silo's en pakhuis was 
slechts 6 maanden noodig.”47 De bouw ging zó snel dat de constructeur ir. J.A. 
Bakker – de latere hoogleraar gewapend beton – de blauwdrukken in de trein 
naar Rotterdam aan het bagagerek moest laten drogen.48 Stulemeijer had in 1910
maar liefst 150 arbeiders – en tien jaar later zelfs duizend – maar het grootste 
geheim achter deze snelle uitvoering was mechanisatie: gewapend beton leende 
zich bij uitstek voor verwerking met machines. Eigen Haard in 1916:

“Bij metselwerk moet elke steentje afzonderlijk gelegd worden, bij 
betonbouw kunnen batterijen van betonmolens, honderden M3. per dag 
maken, welke met kipkarren, kabelbanen of langs stortgoten naar elk gewild 
punt van het bouwterrein worden geleid en daar gestort tusschen de tijdelijke
wanden, meestal van hout.”49 

Alle berekeningen van de constructeur konden teniet worden gedaan bij de 
uitvoering, bijvoorbeeld als beton of ijzer van lagere kwaliteit werd gebruikt.50 
Prof. J.A. van der Kloes, hoogleraar kennis van bouwstoffen in Delft in 1924: 
“Voor de uitvoering is voortdurend toezicht van ervaren nauwgezette lieden 
noodig. Laat het dagelijks toezicht te wenschen over, dan ontstaan allicht 
holten, grindnesten, plaatselijke poreusheid, onvoldoende versteening enz, 
enz.”51 Zo beschreef kapitein-ingenieur P.A.M. Hackstroh in 1902 een voorval 
met een “werkman” die het betonstorten niet snel genoeg ging en “er dan toe 

45 ‘De techniek van het bouwen’, Opm., 51 (1916) nr. 16, 62.
46 W.B. van Liefland 1904, 514.
47 'Graansilo te Rotterdam', Arch., 20 (1912) nr. 29, 241.
48 J.I. van Waning 1992, 98-99.
49 Citaat: Còldone 1916, 141. Arbeiders Stulemeijer: Charles Stulemeijer 1923, [33]. In 1905 werd de naam 

veranderd in N.V. Industriëele Maatschappij van F.J. Stulemeijer & Co. en 1918 in N.V. Internationale 
Gewapendbeton Bouw. Vgl. J.J. van der Wal 1943, 47, 49 over mechanisatie bij betonaannemers.

50 Vgl. L.A. Sanders 1907, 166 en P.W. Scharroo 1908, 358. 
51 J.A. van der Kloes 1924, 263.
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overging het geheele ijzeren netwerk met de handen heen en weer te 
schudden”.52 Daar kon geen betonconstructeur tegen rekenen. Ir. A.A. Boon, de 
opvolger van Sanders bij de Amsterdamsche Fabriek, in 1913: “Wanneer de 
bewapening niet op de juiste plaats wordt aangebracht, dan is de constructie 
totaal waardeloos en kan bij wegneming der formeelen [bekisting] in elkander 
storten en tot groote ongelukken aanleiding geven.”53 Het was volgens Meyers 
in 1917 “een feit, dat dit materiaal een kennis, toewijding en toezicht bij de 
uitvoering vereischt als geen ander”: 

“Vooral omdat het niet als hout en steen door het werkvolk begrepen en 
doorvoeld wordt. Aan een ervaren timmerman kan men vrij gerust de 
uitvoering van de een of andere constructie (stel een kap) overlaten; in zijne 
keuze der afmetingen zal hij niet zoo mis zijn. Geheel anders is dit bij het 
gewapend beton; laat men het bepalen van afmetingen, bewapening, enz. van
een betonwerk van eenvoudigen aard, over aan een ervaren betonwerker, dan
komt daarvan niet veel terecht. Zelfs bazen, die jarenlang deze werken 
hebben uitgevoerd en overigens zich als zeer bruikbare personen hebben 
doen kennen, zullen hierbij falen.”54 

Om zulke fouten te voorkomen was het betonwerk van de Rijkspostspaarbank 
in Amsterdam niet aanbesteed. De Amsterdamsche Fabriek van Cement-
IJzerwerken nam zowel ontwerp als uitvoering voor haar rekening. De 
Nederlandsche Maatschappij van Monierwerken protesteerde in 1899 bij de 
Tweede Kamer wegens “de achterstelling harer fabriek”, die “over de 
uitstekendste technische krachten en hulpmiddelen beschikt, en bij geen andere 
fabriek achterstaat wat de voortreffelijkheid van het door haar geproduceerde 
betreft”.55 Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel, de architect van de bank, 
schreef dat pas aan aanbesteding kon worden gedacht als betontechnologie 
volwassen was geworden; tot die tijd bleef de uitvoering een zaak van 
vertrouwen. 

“Bij de uitvoering van monierwerken zijn groote nauwgezetheid en het 
gebruik van goede materialen noodzakelijk. Reeds nu zijn er menschen die 
beweren deze werken te kunnen leveren omdat zij ook wel ijzervlechtwerk 
kunnen maken […] en beton kunnen stampen. Deze menschen zijn 

52 P.A.M. Hackstroh 1902, 466. 
53 A.A. Boon 1913, 4.
54 G.J. Meyers 1917, 80.
55 J.N. Landré 1899, 295.
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gevaarlijk, daar zij natuurlijk geen flauw denkbeeld hebben van de juiste 
verdeeling van de ijzermassa en de daarvoor gevorderde berekeningen en in 
hun oppervlakkigheid allicht niet de zorg aan hun materialen zullen geven 
welke noodig is.”56 

Slechts enkele jaren later ontstonden de raadgevende constructeurs, die alleen 
de berekeningen verzorgden en de uitvoering aan een betonaannemer overlieten 
– arbeidsdeling. Moen schreef in 1914 dat hij een onafhankelijke, raadgevende 
constructeur als Meyers prefereerde over “de fabrikant, die, gedreven door 
steeds scherper wordende concurrentie, steeds zuiniger zal construeeren, ten 
einde – ja laat ik het kind maar bij zijn waren naam noemen – er uit te halen wat
er uit te halen valt”.57 In 1912 waren er overigens twintig betonaannemers in 
Nederland, dus de concurrentie was inderdaad groot.58 

Aan de andere kant waren er ook betonaannemers die voor schaalvergroting 
kozen in plaats van specialisatie: in het Verslag omtrent Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart van Nederland gedurende 1911 stond “dat tegenwoordig de 
cementijzer-fabrikant dikwijls zelf de hoofdaannemer van een bouwwerk is”. 
Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk was voor de hele uitvoering in plaats 
van alleen voor de betonwerken. “Blijkbaar wordt dus bij tal van bouwwerken 
de Monier-constructie als het belangrijkste deel beschouwd […].”59

Hoe ingewikkeld gewapend beton was, blijkt wel uit het feit dat zelfs de 
eerste betonaannemers fouten maakten, zoals bij het Hofpleinviaduct in 
Rotterdam (1908). Het was uitgevoerd door de Hollandsche Maatschappij voor 
het maken van werken in gewapend beton en met bijna twee kilometer destijds 
het langste gewapend betonnen spoorwegviaduct ter wereld. In 1923 werd het 
onderzocht door Van der Kloes. Het viaduct bleek “met groote gebreken behebt;
het onderscheidt zich van alle andere soortgelijke werken doordat de gebreken 
aan het licht zijn gekomen, voordat de makers op het kerkhof lagen”. De pijlers 
en landhoofden waren bijvoorbeeld ernstig ingewaterd met als gevolg 
“aangroeiende korsten van koolzure kalk, die hier en daar dikten tot 2 en 3 cM. 
hadden bereikt”. “De krimpscheuren dwars door de uitgebouwde voetpaden 
waren ontelbaar”, op “tallooze plekken zat het ijzeren geraamte bloot en vol 
roest” en bij een van de pijlers was het beton ontmengd en zag men “bijna niets 
dan grind met lucht ertusschen”. Van der Kloes in 1924: “Zoo was het na 16 
jaren gesteld met dit belangrijke gewapend betonwerk van een der meest 

56 D.E.C. Knuttel 1900, 51.
57 Adr. Moen 1914, 212 (Meyers) 213 (citaat).
58 Hans Schippers 1995, 31.
59 Verslag omtrent Handel […] 1911, 180. 
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geëerde, meest beklante en welvarendste maatschappijen van dien aard in ons 
land.”60

Installateurs van verwarming en ventilatie
“Vele Nederlandsche ingenieurs en architecten hebben zelfs geen elementair 
begrip van kunstmatige luchtverversching met verwarming”, schreef ir. L.B. 
Huijgen in 1912. In een voetnoot voegde hij daaraan toe dat zelfs De Ingenieur 
geen artikelen over dit onderwerp aannam – zó nieuw was het onderwerp 
blijkbaar.61 Gelukkig waren er specialisten die wél verstand van zaken hadden. 
Datzelfde jaar schreef G. Versteeg, adjunct-directeur Gemeentewerken in 
Arnhem namelijk: 

“De Nederlandsche verwarmingsindustrie heeft nu zoo zachtjes aan de 
mazelen en pokken doorgemaakt; de architecten die geen tijd beschikbaar of 
geen lust hebben zich al te zeer te verdiepen in vraagstukken welke wel wat 
ver buiten de artistieke sfeer vallen, kunnen zich thans met het volste 
vertrouwen wenden tot goed ter naam bekend staande installateurs. Dit 
doende zullen zij minder kans hebben van teleurgesteld te worden dan door 
zelf met nieuwigheden te gaan experimenteeren.”62

Net als bij een betonconstructie, bemoeide de architect zich alleen met de 
hoofdlijnen van de installatie; de rest moest worden overgelaten aan een 
specialist. Volgens het Practisch handboek voor bouwkundigen en 
ambachtslieden uit 1899 was de enige taak van de architect “dat hij in de 
constructie en indeeling der gebouwen rekening houdt met de plaatsing en het 
aanbrengen van alle toestellen […], maar de berekeningen, die voor het 
ontwerpen van dergelijke inrichtingen noodig zijn, de constructie der toestellen 
zelf, de beoordeeling der doelmatigheid in elk bizonder geval, kan en moet hij 
aan bepaald met deze zaken vertrouwde personen personen of fabrikanten 
overlaten, evenals de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van het 
werk”.63 

Er waren overigens veel meer soorten technische installaties dan verwarming
en ventilatie, zoals verlichting, sanitair, keukens, communicatiemiddelen en 
liften. En daarbinnen waren weer tientallen subsystemen en fabrikaten. Ik 

60 J.A. van der Kloes 1924, 264-267. Langste viaduct ter wereld: Ch.J. Vos 1994, 116. Dit laatste artikel gaat
over het Hofpleinviaduct, maar behandelt de gebreken niet.

61 L.B. Huijgen 1912, 447. Over verwarmings- en ventilatietechniek in Nederland, met aandacht voor 
installateurs en met verdere literatuurverwijzingen: Piet Bot 2009, 580-606; Meindert Stokroos 2001. 

62 G. Versteeg 1912, 539-540.
63 G.A. Smit 1899, 778-779.
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beperk mij hier tot verwarming en verwarming, omdat het ondoenlijk is om in 
dit bestek alle soorten installaties te behandelen – dat laatste alleen al bewijst 
dat architecten zich onmogelijk tot in detail in de moderne techniek konden 
verdiepen. 

De eerste installateurs leerden het vak vooral in de praktijk, want aan de 
Polytechnische School in Delft werd nauwelijks aandacht besteed aan 
technische installaties. Technische warmteleer was waarschijnlijk pas vanaf 
1906-1907 een apart vak, maar “verwarming en luchtverversching bleven 
wegens gebrek aan tijd achterwege”.64 Bovendien mochten civiel en 
bouwkundig ingenieurs het vak niet eens bijwonen, want het viel onder de 
afdeling Werktuigbouw, Scheepsbouw en Elektrotechniek.65 In Duitsland was de
situatie heel anders. Prof. H. Rietschel aan de Technische Hogeschool van 
Berlijn was in 1885 de eerste hoogleraar ventilatie en verwarming ter wereld 
geweest.66 Slechts elf jaar later, op het congres voor verwarming en ventilatie in 
Berlijn in 1896 zei hij dat inmiddels bijna iedere Duitse hogeschool zo'n 
leerstoel had.67 De Opmerker in 1894 over de Polytechnische School: 

“Dat er een electrotechniek bestaat, wordt bv. door de Delftsche inrichting 
zoo goed als geïgnoreerd, en toch ziet men schier overal in ons vaderland 
electrische installatiën tot stand komen, die worden ingericht door mannen, 
die of alleen practisch gevormd werden of… hunne electrotechnische studiën
aan een buitenlandsche school maakten. Ook vele andere beoefenaars van 
technische wetenschappen of jongelieden, die zich op wetenschappelijken 
grondslag de practijk van eenigen tak van techniek eigen willen maken, 
kiezen thans reeds de buitenlandsche polytechnische scholen, om hunne 
studiën te volbrengen, daar de Delftsche inrichting hun niet geven kan, wat 
zij zoeken.”68 

Ir. M. Sijmons en ir. C.A. Huijgen waren in 1868 respectievelijk 1874 
afgestudeerd als civiel ingenieur in Delft. Zij hadden alles zelf moeten leren. 
Sijmons had onder andere twee jaar op het bureau van de Nederlandse 

64 Verslag van den staat […] 1906-1907, 90. Reeds in de algemene cursus toegepaste natuurkunde voor 
eerste- en tweedejaars studenten stond “toepassing der warmte-theorie op verwarming en 
luchtverversching” op het programma, maar het onderdeel werd ook toen uit tijdgebrek overgeslagen: 
Verslag van den staat […] 1903-1904, 177. 

65 J.A. Snijders C.J.zn. 1906, 9.
66 Bill Addis 2015, 408. Het Institut für Energietechnik aan de TU Berlijn heet nog altijd het Hermann-

Rietschel-Institut.
67 M. Sijmons 1896, 422.
68 'De Polytechnische School', Opm., 29 (1894) nr. 51, 402.
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rioolfabrikant Charles T. Liernur in Frankfurt am Main gewerkt.69 Huijgen 
waarschuwde in 1898 echter dat er ook veel kaf tussen het koren zat. Veel 
“kooplieden of winkeliers in warmwaterketels” noemden zich sanitary 
engineers, “een titel, naar het schijnt, zoo verleidelijk, omdat Engineer zooveel 
gelijkt op Ingenieur, en zoo goedkoop en belachlijk, omdat de dragers zichzelf 
het diploma uitreiken”.70

Rond 1884 hadden Sijmons en Huijgen zich in Rotterdam gevestigd. “Te 
zamen vormden zij een “technisch bureau”, een der eerste van dergelijke 
ondernemingen […].”71 In de praktijk was Sijmons & Huijgen echter vooral een
schakel tussen Nederlandse opdrachtgevers en buitenlandse fabrikanten: het 
bureau vertegenwoordigde verschillende bedrijven, zoals ijzerfabrikant 
Eisenwerk Kaiserslautern in Kaiserslautern, Friedrich Siemens in Dresden voor 
de verlichting en liftfabrikant Augusto Stigler in Milaan. Het meeste werk 
gebeurde daarom in het buitenland. Neem kasteel De Haar in Haarzuilens 
(1892-1912): Eisenwerk Kaiserslautern maakte veel van de 
uitvoeringstekeningen, bouwde de installaties en leverde ook de monteurs. 
Sijmons en Huijgen hadden vooral een coördinerende functie en onderhielden 
het contact tussen opdrachtgever en fabrikant.72 Waarschijnlijk werden het 
Rijksmuseum (1885), het Concertgebouw (1888) en de Stadsschouwburg 
(1894), alledrie in Amsterdam, op dezelfde manier ontworpen en uitgevoerd. In 
1903 associeerde Huijgen zich met de Zweed Bjarne Wessel en richtte zich 
minder op vertegenwoordiging van buitenlandse firma's. Op zoek naar meer 
ruimte verhuisde het bureau in 1911 naar Amersfoort.73 In 1938, toen Huijgens 
eerdergenoemde zoon ir. L.B. Huijgen alweer 25 jaar directeur was, telde het 
bedrijf maar liefst driehonderd medewerkers.74 Architectenbureaus verbleekten 
bij zo'n enorme omvang, zelfs dat van J. van Lokhorst met 75 medewerkers.  

Het ontwerpproces van een technische installatie leek veel op dat van een 
gebouw: zo mogelijk werd eerst een programma van eisen gemaakt, op basis 
daarvan werd een systeem gekozen, een ontwerp gemaakt en ten slotte volgde 
de uitvoering, al dan niet na een aanbesteding.75 Iedere opdracht stelde andere 

69 Sijmons: H. Enno van Gelder 1904, 90. Huijgen: C.C. Dutilh 1925, 401. 
70 C.A. Huijgen 1898, 37.
71 C.C. Dutilh 1925, 401. Meindert Stokroos 2013, 438 houdt 1885 aan, maar kranten maken reeds in 1884 

voor het eerst melding van het bureau: 'Ingenieurs van de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij hebben 
[…]', AH, 29-7-1884. 

72 Meindert Stokroos 2013, 436-459, m.n. 438-439. Dit artikel gaat over de technische installaties van 
kasteel De Haar.

73 C.C. Dutilh 1925, 401; Meindert Stokroos 2013, 439.
74 H.P. van den Aardweg 1938, 720-721.
75 Over het ontwerp en de uitvoering van verwarmings- en ventilatiesystemen: H. Rietschel 1914, 155-158, 

175-179, 186-188.
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eisen. Een kerk moest bijvoorbeeld verwarmd zijn voor aanvang van de dienst, 
“maar aangezien men er gewapend met overjas, mantel, das, boa en mof 
verschijnt, is het niet gewenscht, dat de temperatuur hoog zij bij het 
binnentreden”. Dat schreef Huijgen in 1892. De behoefte aan (lichamelijke) 
warmte werd pas groter, “naarmate men langer in de kerk in eene zekere mate 
van onbeweeglijkheid heeft vertoefd”. In een schouwburg verscheen het publiek
daarentegen “licht gekleed, en het vrouwelijke gedeelte daarvan soms 
gedeeltelijk ontkleed”. De zaal moest daarom bij aanvang warmer zijn, maar 
daarna zorgde de lichaamstemperatuur van het grote aantal mensen voor een 
deel van de warmte. Door het grote aantal mensen was daarentegen ook meer 
behoefte aan ventilatie.76 

Ir. L.B. Huijgen ging in 1912 dieper in op de fijne nuances van ventilatie in 
openbare gebouwen. Ten eerste moest de relatieve luchtvochtigheid laag 
worden gehouden. “Schadelijke verschijnselen tengevolge van te vochtige lucht
zijn o.a. onbehaaglijkheid door warmte-ophooping in het lichaam, hoofdpijn en 
flauw vallen.” Iedereen zou daarom naast zijn thermometer een hygrometer 
moeten ophangen. Zowel mens als gasverlichting produceerde echter 
waterdamp: in een met gas verlichtte theaterzaal met vijfhonderd personen kon 
tot vijftig kilogram waterdamp per uur vrijkomen. Ten tweede moest in 
vertrekken waar gerookt werd die rook worden afgevoerd. “Sigarenrook bestaat 
in hoofdzaak uit aschdeeltjes, die fijn verdeeld en verzadigd met waterdamp uit 
den mond der rookers treden. Aanvankelijk stijgt de rook, verliest daarbij aan 
temperatuur en blijft ten slotte hangen als de bekende zweefnevel.” Huijgen was
echter bezig met “speciale proeven”. Ten derde moesten luchtjes van mensen, 
eten en parfums worden geëlimineerd, omdat ze zich anders aan wanden en 
meubels hechtten. “Een restaurant b.v. kan des morgens zeer onsmakelijk rieken
naar spijzen van den vorigen dag. Ook herinnert u een ledige schouwburg aan 
de ijdelheden der schoone sexe.” Ventilatie was machteloos tegenover deze 
“aromatische aankleefselen”, maar met de ozonisering van lucht waren 
uitstekende resultaten verkregen.77

De keuze voor een bepaald stelsel was helemaal afhankelijk van de situatie. 
Het aantal verschillende verwarmingssystemen was al tientallen jaren ongeveer 
gelijk volgens C.A. Huijgen in 1908: stoom, warm water en hete lucht. “Nieuw 
is slechts de electrische verwarming, maar zoolang de productiekosten van de 
electriciteit niet tot een derde van de tegenwoordige worden teruggebracht, zal 

76 C.A. Huijgen 1892, 256. 
77 L.B. Huijgen 1912, 446. Over ozon: ‘Luchtzuivering door ozonisatie’, Bww., 9 (1910) nr. 9, 69-72; 'Ozon 

en zijne toepassing', Bww., 13 (1914) nr. 25, 200-203; nr. 26, 206-211; nr. 27, 217-219.
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deze geen algemeene toepassing kunnen vinden.”78 Binnen deze systemen 
waren echter nog veel meer mogelijkheden. Alleen al stoomverwarming kon 
werken op lage of hoge druk, de stoom kon afkomstig zijn uit een ketel of 
machine en bovendien was er nog de keuze tussen vacuüm-, afgewerkte of 
receiverstoom. Iedere installatie had zijn eigen voor- en nadelen.79 Huijgen in 
1892: 

“[…] in het algemeen gesproken verdient geen stelsel de voorkeur boven een
ander; het zijn omstandigheden van onderscheiden aard, verschillend voor 
verschillende gebouwen, die de keuze van het stelsel bepalen. Evenmin als 
men in het algemeen kan zeggen, dat houtconstructie te verkiezen is boven 
ijzer- of steenconstructie, of omgekeerd, evenmin bestaat er een stelsel van 
centrale verwarming, dat steeds de voorkeur verdient boven een ander.”80 

Vrijwel ieder groot gebouw had rond 1900 centrale verwarming, maar in 
sommige gevallen werd voor de 'ouderwetse' kachel gekozen. Zelfs volgens de 
grote Rietschel waren beide keuzes te verdedigen.81 Ir. J.J.L. Bourdrez in 1900 
over het diaconessenhuis in Breda: “De verwarming zal niet bestaan in een 
centrale – die nu eenmaal niet praktisch en niet hygiënisch is […].” Bourdrez 
was niet de eerste de beste; hij was zowel civiel als bouwkundig ingenieur. 
Bovendien was de constructie van het gebouw uiterst modern: alle balklagen en 
vloeren waren uitgevoerd in “cement-ijzer, systeem Hennebique”.82 Er volgde 
echter prompt een verzoek in het Bouwkundig Weekblad of de ingenieur zijn 
ongebruikelijke keuze kon toelichten.83 Bourdrez:

“Nu heb ik van zeer velen die zich van een centrale verwarming bedienen, 
bijna uitsluitend horen bevestigen de ongerieflijkheden die eene persoonlijke
waarneming van jarenlangen duur voor mij had geopenbaard. 
Ongeriefelijkheden aan alle systeemen in meerdere of mindere mate gemeen:
lekkages, onaangename geluiden van ruischen, sissen en stooten, de 
onmogelijkheid om zonder groote kosten een enkel lokaal te verwarmen, 
krimpen en kromtrekken van houtwerk van meubels en betimmeringen. En 

78 ‘C.A. van Huggen [sic], ingenieur, Rotterdam, over: centrale verwarming (Bouwkunst en Vriendschap)’, 
Bww., 7 (1908) nr. 50, 396. F.G. Unger 1913, 33 voegde daaraan nog de gasverwarming toe.

79 F.G. Unger 1913, 33. 
80 C.A. Huijgen 1892, 250.
81 H. Rietschel 1914, 156.
82 J.J.L. Bourdrez 1900a, 372. Over Bourdrez: A.T. de Groot 1925, 84-85. Hij werd later mededirecteur van 

de door zijn broer opgerichte Betonmaatschappij v/h P. Bourdrez.
83 P.J.G. Nell 1900, 389.
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op den koop toe een onverkwikkelijke drooge warmte, die niet weldadig 
aandoet. […] Ik zou niets liever willen dan dat ik het radikaal mis had. 
Allerminst wilde ik mij op een standpunt plaatsen en een strijd aanbinden 
tegen eene vinding waarvoor in theorie alles pleit en die in vele gevallen, als 
in groote stations- en beurszalen, schouwburgen en tutti quanti als 
onschadelijk en wel degelijk praktisch te verkiezen is. Daar is hier geen 
sprake van.”84

Volgens P.J.G. Nell van de firma Nell en Stutterheim, een magazijn in 
gasapparaten, waren lekkages echter een teken van gebrekkige montage, traden 
onaangename geluiden alleen op bij stoomverwarming en waren krimp en 
kromtrekking van hout typische gebreken van hete-luchtverwarming. Droge 
warmte kon bovendien worden voorkomen met “verwarmingstoestellen met 
gladde oppervlakken, z.g. radiators die een beduidende stralende warmte geven 
en door hunne lage temperatuur de organische stofdeeltjes uit de lucht niet 
kunnen verzengen”.85 Huijgen had al in 1892 geschreven dat verwarming en 
ventilatie “zaken van vertrouwen” waren – net als gewapend beton. Met een 
goede installateur was het volgens hem “onnoodig stil te staan bij ondichte 
calorifères, lekkende of aan bevriezing onderhevige warmwaterpijpen, en 
blazende stoombuizen; deze verwekken onhoudbare toestanden en kenmerken 
den slechten goedkoopen aanleg, die gewoonlijk eerst wordt betreurd als het te 
laat is, daar de gebreken zich niet zoo dadelijk vertoonen”. Het was, met andere 
woorden, een dringende oproep om installaties aan de specialisten over te laten. 
“Alle waar is naar zijn geld; goedkoop is gewoonlijk duurkoop en de bedrieger 
is op het eind toch de bedrogene.”86 

De systeemkeuze was slechts het begin; daarna moest het systeem worden 
gedimensioneerd en uitgetekend. De artikelen over technische installaties lezen 
daarom bijna even moeilijk als die over gewapend beton. De gewenste 
binnentemperatuur, de hoeveelheid verse lucht en de capaciteit van de ketels en 
andere machines, alles moest worden uitgerekend. De dikte en materialisering 
van de muren, het aantal gevelopeningen en de oppervlakte van de ruimten 
waren allemaal variabelen waarmee rekening moest worden gehouden.87 
Volgens het Practisch handboek uit 1899 was de aanleg van verwarming en 
ventilatie in tegenstelling tot vroeger niet langer “een gewaagde onderneming, 

84 J.J.L. Bourdrez 1900b, 389. 
85 P.J.G. Nell 1900, 398. Over Nell: 'P.J.G. Nell 70 jaar', Het Vaderland, 18-5-1936.
86 C.A. Huijgen 1892, 251. Baron Etienne van Zuylen was echter ook ontevreden over de door Huijgen en 

Wessel geleverde liften in kasteel De Haar (Meindert Stokroos 2013, 459).
87 Twee artikelen waaruit deze toenemende complexiteit blijkt: C.A. Huijgen 1886, 132-132; K. Erikstrup 

1914a, 151-155, 163-167, 177-180.
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aangezien de uitkomsten met vrij groote zekerheid vooraf te berekenen zijn”.88 
Huijgen lichtte in 1908 een tipje van de sluier over wat er allemaal bij het 
ontwerpen van een installatie kwam kijken:

“Het was de tijd van omstreeks 1870, toen wij op de H.B.S. het leerboek der 
proefondervindelijke en toegepaste natuurkunde van A. Ganot gebruikten, en
we daarin in zes bladzijden het geheele vraagstuk der verwarming behandeld
vonden. […] Dit naïeve recept, waarbij geen sprake is van de 
transmissieleer, noch van de mate van koude of vorst, dat recept dat voor 
alles helpt, of de wanden dik of dun zijn, van hout of van steen, met of 
zonder ramen en deuren, in één woord voor alle omstandigheden geldt, 
evenals de Pink Pillen van Dr. Williams, schijnt thans nog in eere bij 
sommige bouwkundigen […].”89

Professor Rietschel had in 1893 zijn Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen 
von Lüftungs- und Heizungs-Anlagen gepubliceerd, waarmee een eind kwam 
aan de geheimzinnigheid waarmee veel firma's de berekening en uitvoering van 
installaties omhulden. Daarop volgde een golf van nieuwe installatiebedrijven, 
waaronder firma's die zich nog verder specialiseerden in ontwerp – raadgevend 
ingenieurs – of uitvoering.90 Als een technicus een dagtaak had aan alleen al het 
ontwerpen van installaties, was de techniek definitief te complex geworden voor
architecten.

De Effectenbeurs in Amsterdam (1913) is een kandidaat voor een plaats in de 
canon van de verwarming en ventilatie. De installatie was ontworpen door de 
Belgische raadgevend ingenieurs K. Erikstrup en E.A. Struve en onder hun 
leiding uitgevoerd door de firma Huijgen & Wessel.91 Eigen Haard schreef in 
1914 dat de luchtverversing “een der moeilijkste problemen in een dergelijk 
gebouw” was.92 Vier jaar later schreef hetzelfde tijdschrift: “Het kan er heet 
toegaan, zonder twijfel verkeeren velen harer bezoekers af en toe in 

88 G.A. Smit 1899, 778-779.
89 ‘C.A. van Huggen [sic], ingenieur, Rotterdam, over: centrale verwarming (Bouwkunst en Vriendschap)’, 

Bww., 7 (1908) nr. 50, 396. Bij een transmissieberekening werd a.d.h.v. een minimale buitentemperatuur 
berekend hoeveel warmte per ruimte moest worden toegevoerd (Meindert Stokroos 2001, 53).

90 Meindert Stokroos 2001, 55. Leitfaden: H. Rietschel 1893. Over raadgevend ingenieurs, n.a.v. een lezing 
van Rietschel: H.J. de Ruijter 1914a, 319-322, 333-334; K. Erikstrup 1914b, 335-337; H.J. de Ruijter 
1914b, 384.

91 K. Erikstrup 1914a, 151. Het ontwerp was gegund aan de firma Harten & Povel in Brussel, waar 
Erikstrup technisch leider en Struve ingenieur was. Toen de installatie werd uitgevoerd hadden Erikstrup 
en Struve een eigen firma opgericht, waaraan het toezicht op de uitvoering werd overgedragen.

92 S. Bottenheim 1914, 7.
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benauwdheid, maar dan toch alleen in figuurlijken zin; immers, een ventilatie-
inrichting van het allernieuwste systeem blaast er elk uur 100,000 kub. M. 
versche lucht naar binnen.”93 Erikstrup in 1914: 

“Bij gelegenheid van de plechtige opening der beurs op Maandag 22 
December jl. was er voor den eersten keer een groot aantal personen in de 
beurszaal aanwezig. Het bleek toen, dat de inrichting zonder tocht of 
temperatuurstijging functioneerde, terwijl ook het rooken niemand hinderde. 
Nadat den daaropvolgenden Dinsdagavond van half negen tot half elf bijna 
5000 personen, waaronder vele dames met bont- en pelswerk, de groote zaal 
hadden bezocht, was de zaallucht nog even aangenaam en frisch als voor het 
bezoek.”94

Concurrenten van architecten
Soms waren technici zelfs directe concurrenten van architecten. Vanaf eind 
jaren tachtig werden architecten van naam aangetrokken om grote stations voor 
de Staatsspoorwegen te ontwerpen, maar zij werden enkel vertrouwd met de 
gevels; de plattegronden werden gedicteerd door de spoorwegingenieurs.95 Het 
Centraal Station van Amsterdam (1889) werd als eerste station onder 
architectuur gebouwd, door P.J.H. Cuypers met A.L. van Gendt als 'tweede 
architect'. De eerste plattegronden waren echter grotendeels het werk van 
spoorwegingenieur A.J. van Prehn; de architecten mochten zijn ideeën 
uittekenen. De definitieve plattegrond werd vastgesteld door Van Prehn en 
ingenieur B. van Hasselt – na een studiereis, zónder Cuypers en Van Gendt.96 
Ed. Cuypers, de architect van station 's-Hertogenbosch (1896) klaagde 
naderhand: “De plattegrond, door de ingenieurs vastgesteld bood niet zeer 
gelukkige verhoudingen, waarbij ook de ligging der wachtkamers ondoelmatig 
is. […] De taak den architect opgelegd, was dus niet gemakkelijk.”97 En 
architect I. Gosschalk over het station van Groningen (1899): “In den beginne 
was mij alleen verzocht een gevel te vervaardigen bij een te verstrekken plan.” 
In eerste instantie mocht hij niet eens de detailtekeningen maken. Gosschalk 
overtuigde de directeur en ingenieur van de Staatsspoorwegen echter om hem 
de gehele leiding van het werk op te dragen. “Maar altijd naar een plan, niet 
door mij ontworpen; daardoor een bouw van groote moeilijkheid. Wanneer ik in

93 'De Effectenbeurs te Amsterdam', EH, 44 (1918) nr. 24, 387.
94 K. Erikstrup 1914a, 180. 
95 Johan W. van Dal 1981, 49-60. Over de 'strijd' tussen architecten en ingenieurs: Andrew Saint 2007. 
96 Aart Oxenaar 1989, 20-26. Vgl. Aart Oxenaar 2009, 633-636.
97 Ed. Cuypers 1914, 84.
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dat plan verandering had kunnen brengen, was het gebouw zeer zeker anders 
van vorm geworden. […] Maar daartoe zou het plan moeten worden omgewerkt
en de gansche hierarchische ladder beklommen, waartoe geen tijd was.”98 

Bij fabrieken waren plattegronden van technici vaak noodzakelijk, omdat de 
plattegrond volledig werd gedicteerd door het fabricageproces. Ir. M.C. Sissingh
in 1914 over de nieuwe gasfabriek van Rotterdam: “De onderlinge plaats van de
voornaamste onderdeelen der fabrieksinrichting is bepaald door de logische 
bewegingsrichting van het gas, van af zijn bereiding tot zijn afgifte […]; verder 
door de logische bewegingsrichting van de grondstof kool […]; van het 
hoofdbijproduct cokes […], en van de bijproducten teer en ammoniakwater 
[…].”99 Een architect noemde Sissingh niet eens. 

Er zijn meer zulke voorbeelden. Zowel de gas- als de elektriciteitsfabriek 
van Den Haag staan bekend als ontwerpen van A. Schadee. In een lang artikel 
over de elektriciteitsfabriek in De Ingenieur in 1907, noemde ir. N.J. Singels 
Schadee echter alleen tussen neus en lippen in verband met een studiereis naar 
Duitsland.100 Een artikel uit hetzelfde jaar over de gasfabriek noemde Schadee's 
naam in het geheel niet.101

98 I. Gosschalk 1899, 67. Over station Groningen, met aandacht voor de plattegronden van de ingenieurs: 
Wilfred van Leeuwen 1998, 8-13.

99 M.C. Sissingh 1914, 863. De plattegrond van de elektriciteitsfabriek van Den Haag werd ook gedicteerd 
door het fabricageproces: Koos Havelaar 2016, 80. Jan Vredenberg 2003, 57-58 noemt de centrale Electra
in Amsterdam (1892) met een plattegrond ontworpen door C. Feldmann en gevels door A.L. van Gendt.

100 N.J. Singels 1907, 400. 
101 J.E.H. Bakhuis 1907, 860-871; Koos Havelaar 2016, 86. 
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18. TECHNICI: materiaalexperts

“Dagelijks worden nog de bureaux van architekten, vooral in de groote 
steden, bezocht door fabriekanten, uitvinders van nieuwe bouwmaterialen, 
en bergen drukwerken, opgeluisterd door houtsneden en fotografies, stapelen
zich in onze kasten, en verkondigen den lof van nieuwe mengsels en 
samenstellingen […]. Onder al die opschietende planten en kruiden is nog al 
wat onkruid. Het scheiden van goed en kwaad is een moeielijke taak 
geworden.”1

Dat zei architect ir. Jos.Th.J. Cuypers op het Nationaal Congres voor 
Bouwkunst in 1893. Door de bouwexplosie werden architecten, technici en 
aannemers gebombardeerd met duizend-en-een innovaties, waarmee ze geen 
enkele ervaring hadden. “Wij beschikken thans over verscheidene andere 
materialen waarvan wij de eigenschappen eigenlijk nog veel minder kennen, 
dan toenmaals die van het ijzer. Inzonderheid ontbreekt de ondervinding van 
jaren en eeuwen, zooals wij die bezitten van de van ouds bekende bouwstoffen”,
schreef De Opmerker in 1916.2 De vraag was of de producten de beloften van 
de fabrikant waarmaakten. Welke architect of ingenieur had echter de tijd of 
expertise om alle materialen te testen? Ir. P. Bakker Schut en ir. W.C. van 
Manen in 1908:

“Het onderzoek der bouwmaterialen is in de laatste tientallen jaren een 
speciaalbranche der technische wetenschap geworden […]. Er zullen althans 
zeer weinig ingenieurs gevonden worden, die, staande in de practijk van het 
dagelijksch leven, tijd vinden en gelegenheid hebben om natuur- en 
baksteen, cementen en houtsoort zelf en détail te keuren; die proeven doen 
met ruberoïd- en eternietdakbedekking; met xylolith- en olifantsvloeren; die 
nipon, ripolin, veluvine, antilood en andere “geheime” verfmiddelen zelf in 
hun laboratorium onderzoeken.”3

Aan het mechanisch laboratorium van het wegenbouwinstituut Keizer 
Alexander I in Sint Petersburg werden sinds 1853 bouwmaterialen mechanisch 
en scheikundig onderzocht. Het moest volgens het Handbuch der Architektur 
een van de eerste van dergelijke inrichtingen zijn.4 David Kirkaldy's Testing 

1 Jos.Th.J. Cuypers 1893, 41-42. 
2 ‘De techniek van het bouwen’, Opm., 51 (1916) nr. 16, 62. 
3 P. Bakker Schut 1908, 505.
4 Eduard Schmitt 1905b, 187. Over buitenlandse proefstations: Piet Bot 2009, 26; W.R.F. van Leeuwen 
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Works was een particulier proefstation in Londen, opgericht in 1865.5 De eerste 
inrichting “die zich met het wetenschappelijk onderzoek van bouwstoffen bezig 
hield” was het mechanisch-technisch laboratorium van de Technische 
Hogeschool van München. Dat schreef ir. L. Bienfait van proefstation Koning 
& Bienfait in Amsterdam. Het laboratorium in München stond sinds de 
oprichting in 1871 onder leiding van prof. Johann Bauschinger en gold als een 
model. Bauschinger organiseerde bovendien meerdere congressen over 
materialenonderzoek en stond daarmee aan de wieg van het Internationaler 
Verband für die Materialprüfungen der Technik en het tijdschrift 
Baumaterialenkunde.6 Tussen 1880 en 1890 nam de vraag naar onderzoek van 
bouwmaterialen volgens een publicatie van Koning & Bienfait toe “door de 
groote uitbreiding der industrieën en den aanleg van groote werken, uitbreiding 
van steden en havens”.7 Aan het eind van die periode telde de wereld volgens 
het Handbuch maar liefst zeventig proefstations.8 De Verenigde Staten hadden 
lange tijd achtergelopen, concludeerde Bienfait in 1914 na een studiereis, maar 
timmerden inmiddels ook hard aan de weg: 

“Zooals bekend, hebben de Amerikanen den naam alleen voor den heiligen 
dollar te werken, en zich overigens niet door hoogere motieven te laten 
leiden. […] juist het vele bedrog en de vele corruptie hebben tengevolge 
gehad, dat zij in hun voorschriften voor levering van materialen zeer scherp 
zijn, en deze zoodanig volmaakt hebben, dat de mogelijkheid van levering 
van slechte materialen wordt buitengesloten.”9

Over materiaalexperts in de overzichtswerken van de architectuurgeschiedenis 
kan ik kort zijn. Bauschinger en Kirkaldy staan niet in de internationale 
overzichtswerken. De Nederlandse materiaalexperts uit dit hoofdstuk staan 
evenmin in de Nederlandse handboeken.10 Waarom horen materiaalexperts thuis
in de architectuurgeschiedenis? Dankzij hen konden de nieuwe gebouwtypen 
zonder risico worden gebouwd met materialen die ongekende eigenschappen 
bezaten. Materiaalexperts testten alle materialen, scheidden het kaf van het 
koren en deelden hun kennis met architecten, constructeurs, installeurs en 
aannemers. Met andere woorden: zonder materiaalexperts waren duizend-en-

1993, 221.
5 Aubrey F. Burstall 1963, 289. 
6 L. Bienfait 1897, 269-270. 
7 Kort overzicht 1915, 3. 
8 Eduard Schmitt 1905b, 188. 
9 L. Bienfait 1914, 254.
10 Het Nederlandse overzichtswerk Bart Verbrugge 2018, 180 noemt Bauschinger tussen neus en lippen.
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10. Ir. L. Bienfait in het proefstation voor bouwmaterialen Koning & Bienfait aan de Da Costakade in 
Amsterdam. Deze firma testte met behulp van speciale werktuigen de talloze nieuwe bouwmaterialen die de 
markt overstroomden, omdat architecten daarvoor de tijd noch de expertise hadden. (Foto: Vereenigde 
Fotobureaux N.V., 1930). 



een innovaties duizend-en-een potentiële risico's gebleven en waren de nieuwe 
gebouwtypen ofwel in hout en steen gebouwd ofwel ingestort.

Prof. J.A. van der Kloes
De eerste specialist in Nederland op het gebied van bouwmaterialen was J.A. 
van der Kloes. Hij was de allereerste leraar kennis van bouwstoffen aan de 
Polytechnische School in Delft. Hij werd in 1882 aangesteld. “Het was 
toentertijd onder de mannen van het vak met die kennis bitter slecht gesteld. 
Geen enkele persoonlijkheid was ten onzent op dit gebied op den voorgrond 
getreden”, aldus Van der Kloes in 1906.11 Bij zijn aanstelling had hij naar eigen 
zeggen niet eens “bijzondere lust tot onderzoek op het gebied der 
bouwmaterialen”. Waarom hij dan precies ontslag had genomen als 
stadsbouwmeester van Dordrecht bleef onvermeld. Langzamerhand voelde de 
leraar echter “meer en meer den lust in mij ontwaken voor een vak, waarin 
zóóveel te doen bleek te zijn”. Zo stond hij al dadelijk “voor tal van 
vraagpunten, waaromtrent noch de litteratuur, noch de mannen der practijk mij 
voldoende opheldering konden verschaffen”.12 In 1905 werd Van der Kloes tot 
hoogleraar bevorderd. In 1925, in een artikel ter ere van zijn tachtigste 
verjaardag, werd hij “den grondlegger voor de kennis der bouwmaterialen 
genoemd”.13 

De eerste jaren was de afdeling Bouwstoffen het “stiefkind” der 
Polytechnische School, schreef Van der Kloes in 1906. De collegezaal bevond 
zich 22 jaar lang op een verbouwde zolder, “62 treden hoog gelegen”. 
“Niettegenstaande het geheele beschikbare oppervlak met banken en tafels was 
bezet en planken en stoelen de looppaden versperden, moesten zij, die het laatst 
kwamen, zich tevreden stellen met een plaats buiten de open deur der “zaal”.” 
Een voorportaal bood plaats aan de groeiende verzameling bouwmaterialen, 
“die zich daar hoog in de lucht langzamerhand zoozeer had opgehoopt, dat de 
verzamelaar zelf er den weg verloor”, en een werkplaats. Later werd een kleine 
werkplaats gebouwd op een nabijgelegen binnenplaats. In 1904 verhuisde de 
afdeling Bouwstoffen naar het oude onderkomen van de afdeling Natuurkunde 
en Elektrotechniek. Van der Kloes: “Daar vindt men o.a. een verzameling hout 
met gebreken, zooals men niet licht een tweede zal aantreffen. Daar is in eenige 
uren meer van dit onderwerp te leeren dan in jaren van bouwkundige 

11 J.A. van der Kloes 1906, 189. Over Van der Kloes, met verdere literatuurverwijzingen: Piet Bot 2009, 21-
22; Wido J. Quist 2015, 145-152; Wido J. Quist 2016, 64-73. 

12 J.A. van der Kloes 1893, [Den lezer heil!].
13 M.E.H. Tjaden 1925, 214. 
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practijk!”14 
In de beginjaren had Van der Kloes nauwelijks tijd voor eigen 

wetenschappelijk onderzoek. De eerste proeven “hadden hoofdzakelijk 
betrekking op mortels en metselwerk, op bereiding van hout tegen bederf, op 
herkenning der houtsoorten onder den mikroskoop enz.” Meer proeven konden 
niet worden genomen, omdat Van der Kloes tot 1906 geen vaste assistent had. 
Ook de beschikbare toestellen zullen de mogelijkheden hebben beperkt – 
sommige toestellen werden deels op krediet aangeschaft als het jaarbudget van 
de afdeling niet toereikend was.15 Van der Kloes' tijd werd bovendien in beslag 
genomen door onderzoek in opdracht van particulieren. Nederland kende 
daarvoor nauwelijks andere specialisten. Het jaarverslag van de Polytechnische 
School meldde over 1886-1887 “dat door onderscheidene belanghebbenden, 
buiten Delft wonende, ruimschoots gebruik gemaakt werd van de gelegenheid, 
door den heer Van der Kloes gegeven tot het doen onderzoeken van de 
deugdelijkheid van bouwstoffen”.16 Die proeven werden volgens een andere 
bron “niet onontgeldelijk verricht”.17

De primaire taak van Van der Kloes was jonge ingenieurs onderwijzen, maar
hij stelde zich gaandeweg ten doel om heel bouwend Nederland op te voeden. 
Sommige bouwers waren uiterst terughoudend met innovaties, terwijl anderen 
de beloften van de fabrikanten juist zondermeer geloofden. In beide gevallen 
werd geen profijt getrokken van het enorme potentieel van de nieuwe 
bouwmaterialen. “De mensch, en vooral de bouwende mensch, is een 
wonderlijk dier. Meestal afkeerig van wat hij nieuwigheden noemt, slikt hij 
soms hardnekkig de gekste kwakzalvers-recepten.”18 Dat schreef Van der Kloes 
over pleisterwerk in 1908. Onwetendheid was bovendien niet beperkt tot de 
onderkant van het bouwbedrijf, maar bestond ook aan de top, bij de mannen die 
de nieuwe bouwopgave te lijf gingen. Van der Kloes op het Natuur- en 
scheikundig congres in 1914: “ook wetenschappelijk opgeleide bouwmeesters, 
mannen van grooten naam als zoodanig, hebben gebouwd en bouwen nog als 
bestond er geen natuur- en scheikunde”.19 Over gewapend beton schreef hij 
datzelfde jaar:

14 J.A. van der Kloes 1906, 189-190. 
15 J.A. van der Kloes 1906, 189-190. In 1906 werden opzichter van fortificatiën der eerste klasse G.J. 

Slagter en opzichter vierde klasse van de Rijkswaterstaat P. Siekman benoemd tot assistent: Verslag van 
den staat […] 1906-1907, 89. De aankoop van monsters en instrumenten is per jaar te volgen in deze 
verslagen. 

16 Verslag van den staat […] 1886-1887, 149. Het scheikundig laboratorium Schalkwijk en Pennink in 
Rotterdam deed ook onderzoek naar bouwmaterialen: W.R.F. van Leeuwen 1993, 324 (nt. 151).

17 J.W.C. Tellegen 1893, 38.
18 J.A. van der Kloes 1908a, 191.
19 J.A. van der Kloes 1913, 93.
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“Welke keukenprinses is onbekend met het feit, dat een waterig deeg bij het 
overgaan in den vasten toestand krimpt en scheurt! Deze eenvoudige 
natuurwet, die in het ambacht van den metselaar, den betonwerker en den 
stukadoor een zoo uiterst belangrijke rol speelt, wordt door de meerderheid 
der vakmannen nog altijd op schromelijke wijze verwaarloosd. Geen 
wetenschappelijke opleiding, geen vergrijzen in het vak behoeden hen voor 
kostbare dwaasheden.”20

Van der Kloes voedde bouwend Nederland op door boeken en artikelen. Zijn 
magnum opus was Onze bouwmaterialen: de eerste druk uit 1893 had maar 
liefst duizend pagina's. Van der Kloes verspreidde het goede woord daarnaast 
als redacteur van verschillende tijdschriften en door bijdragen aan talloze 
andere bladen en boeken. Hij maakte daarbij naar eigen zeggen vele vijanden.21 
Volgens collega's verkondigde Van der Kloes zijn mening dan ook op 
“onstuimige wijze in krachttermen, waarbij geen woord Fransch was”.22 Na zijn 
emeritaat werd de hoogleraar in 1916 redacteur van het nieuwe maandblad 
Bouwstoffen en publiceerde hij vanaf 1923 met hulp van anderen de derde druk 
van Onze bouwmaterialen, dat inmiddels was uitgegroeid tot zes delen.23 De 
autoriteit van Van der Kloes was zo uniek, dat toen hij de redactie van 
Bouwstoffen in 1933 op 88-jarige leeftijd neerlegde het blad werd opgeheven.24 
Het werd vervolgens opgenomen in Technisch Gemeenteblad – waaraan Van der
Kloes ook zijn medewerking toezegde.25 Toen Van der Kloes in 1935 stierf, 
schreef het Rooms-Katholiek Bouwblad: “Hij moge thans de rust gevonden 
hebben, die hij zichzelf gedurende zijn leven geen oogenblik gunde.”26 

Van der Kloes verrichtte pionierswerk op het gebied van verkeerd 
samengestelde mortels.27 Het onderwerp lijkt op het eerste gezicht misschien 
onbeduidend, maar alle bakstenen in Nederland werden en worden bij elkaar 
gehouden door mortel. De leraar bouwstoffen streed in het begin tegen te 
weinig zand en later tegen teveel kalk in het mengsel.28 “Ten eerste zijn de 
meeste bouwmeesters nog altijd blind voor het feit, dat zonder een zeker 
zandgehalte de mortel krimpt en van den steen loslaat”, aldus Van der Kloes op 

20 J.A. van der Kloes 1914, 615.
21 J.A. van der Kloes 1923a, [Den lezer heil!]. 
22 M.E.H. Tjaden 1925, 214. 
23 J.A. van der Kloes 1923a-b; 1924; 1925a-b; 1926.
24 'Bouwstoffen', AH, 15-12-1933. Na zijn emeritaat richtte Van der Kloes ook een particulier laboratorium 

op: M.E.H. Tjaden 1938, A. 164. 
25 'Prof. J.A. van der Kloes', Het Vaderland, 9-12-1933. 
26 'Prof. J.A. van der Kloes †', Het R.K. Bouwblad, 6 (1935) nr. 14, 222.
27 M.E.H. Tjaden 1925, 216. 
28 Zand en kalk: 'Prof. J.A. van der Kloes: een krachtig, 80-jarig werker', De Telegraaf, 24-6-1925.
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het Bouwmaterialencongres in Kopenhagen in 1909. Teveel kalk leidde 
daarentegen tot 'muurkanker': het “in- en wegvreten van buiten naar binnen”. En
verder tot “het afscheiden van soms zeer dunne, vaak ook, dikkere harde 
schilfers, die door opeenhoopen en opzwellen van stoffen in de poriën onder het
oppervlak afgesprongen zijn”.29 Een ander symptoom van slechte mortel waren 
stalactietkegels: uit een kazemat in Vlissingen nam Van der Kloes een kegel van
maar liefst 34 centimeter mee.30 Voorbeelden van slechte mortel waren er te 
over, bijvoorbeeld het Vredespaleis in Den Haag. In 1912, een jaar voor de 
opening, schreef Van der Kloes: “Het prachtige gebouw ziet er nu reeds uit of 
het de mazelen heeft […].”31 Op excursie met een stuk of dertig studenten in 
Duitsland in 1911 had Van der Kloes twee viaducten met uitslag aangetroffen. 
Een viaduct bij Linz “vertoont een menigte korsten en stalactieten; het lijdt 
bovendien in sterke mate aan uitslag en muurkanker, zóó dat op tal van plaatsen 
nieuwe baksteenen zijn ingezet”. Bij navraag bleek er kalkmortel te zijn 
gebruikt.32 Overal nam Van der Kloes monsters voor zijn collectie 
bouwmaterialen. Het artikel ter ere van zijn tachtigste verjaardag: 

“Evenals de politie een verzameling der vingerafdrukken bezit, zoo heeft 
Van der Kloes een verzamelboek aangelegd van de bouwkundige 
misdadigers, herkenbaar aan hun stalactiet en stalagmietvorming, hun uitslag
en kanker, hun wratten, gespletenheid en afbrokkeling.”33

Schelpkalktrasmeel was een van de nieuwe materialen waarvan Van der Kloes 
aan de wieg stond. Het was een mortel bestaande uit twee eeuwenoude 
materialen: schelpkalk, letterlijk kalk van schelpen, gemengd met tras oftewel 
gemalen tufsteen.34 Aangespoord door Van der Kloes produceerde technoloog 
(fabrieksingenieur) P.F. van der Wallen uit Brielle sinds 1910 
schelpkalktrasmeel.35 Het Engelse portlandcement had in de negentiende eeuw 
traditionele, binnenlandse producten als tras verdrongen. Schelpkalktrasmeel 
bracht daar langzaam verandering in, schreef Van der Kloes in 1911, “want wie 
dit eenmaal beproefd heeft blijft zich eraan houden”.36 Bouwers waren echter 

29 J.A. van der Kloes 1909, 301-302. Op dit congres lukte het Van der Kloes om een commissie samen te 
stellen om de oorzaken van het mortelprobleem te onderzoeken.

30 J.A. van der Kloes 1913, 104.
31 J.A. van der Kloes 1912, 252.
32 J.A. van der Kloes 1912, 233-234.
33 M.E.H. Tjaden 1925, 218.
34 Definities schelpkalk en tras: Piet Bot 2009, 123, 126.
35 J.A. van der Kloes 1924, 131; A. Heerding 1971, 47-48. Over Van der Wallen: M.E.H. Tjaden 1938, A. 

164-164. 
36 J.A. van der Kloes 1911, 380. 
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behoudend en het nieuwe product werd met argusogen bekeken. Bovendien 
wisten ze niet hoe het nieuwe materiaal beproefd moest worden. Voor mortels 
bestonden daarentegen al decennialang goede kwaliteitscontroles, zoals de 
naaldproef.37 Van der Kloes schreef in 1910 dat deze proef ook kon worden 
gebruikt voor schelpkalktrasmeel:

“Jammer is het dat de bouwers er nog niet aan willen. Hun tegenzin spruit 
voort uit vrees voor bedrog en gebrek aan materialenkennis. Men is van 
meening dat een fabriekmatig gemengd materiaal meer aan bedrog 
onderhevig is dan een waarvan alle korrels uit dezelfde stof bestaan of 
althans behooren te bestaan en men is te weinig vertrouwd met de toch zoo 
eenvoudige en binnen elks bereik vallende naaldproef, om te weten dat geen 
grondstof voor mortels zoo gemakkelijk te keuren is als een dooreengemalen
mengsel van kalk en tras.”38 

Proefstation Koning & Bienfait
Particulieren konden, zoals gezegd, bij Van der Kloes terecht, maar zijn afdeling
was hoofdzakelijk bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In 
1886 gingen daarom stemmen op voor een Rijksproefstation voor 
bouwmaterialen in Nederland. Het initiatief lag bij de Maatschappij tot 
Bevordering van Nijverheid en werd gesteund door aannemers-, architecten-, 
fabrikanten- en ingenieursorganisaties.39 Al deze specialisten hadden baat bij 
onderzoek naar bouwmaterialen. Ten eerste ontbrak het architecten en hun 
opzichters aan een standaard om materialen op de bouwplaats te kunnen keuren,
“zoodat men bv. de eischen, waaraan goede gebakken steen moet voldoen, nog 
niet onder cijfers kan brengen”.40 Door goedkope materialen van slechte 
kwaliteit te leveren konden architecten de bouwsom drukken of aannemers 
meer winst maken.41 Ook aannemers waren echter bij materiaalonderzoek 
gebaat; zij werden zo beschermd tegen willekeurige of overdreven hoge eisen 
van de architect.42 Afkeuring betekende namelijk een financiële strop. “De 
goed- of afkeuring van één enkel monster is dikwijls beslissend voor een partij 

37 Hiervoor werd een stalen naald gebruikt met een middellijn van 1,2 millimeter en een haaks afgesneden 
uiteinde. Het maximale gewicht voordat de naald in de mortel drong was maatgevend voor de kwaliteit 
van de mortel (J.A. van der Kloes 1893, 343).

38 J.A. van der Kloes 1910, 277.
39 W.R.F. van Leeuwen 1993, 221. De Delftse hoogleraren E. Gugel en N.H. Henket hadden al in 1881 voor 

de overheid onderzoek gedaan naar proefstations (D. de Haan 1890, 11). Over proefstation Koning & 
Bienfait, met verdere literatuurverwijzingen: Piet Bot 2009, 26-27; W.R.F. van Leeuwen 1993, 221.

40 J.F.W. Conrad 1887, 145. 
41 A. 1930, 257.
42 J.F.W. Conrad 1887, 145. 
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van duizenden of tienduizenden guldens waarde.” Ingenieurs waren 
rendementsdenkers: zij werkten dusdanig efficiënt, dat de kwaliteit van een 
bouwwerk afhing van de kwaliteit van het materiaal.43 Daarom moesten zij de 
maximale spanningen in een materiaal kennen, om de afmetingen tot een 
minimum te kunnen beperken. Fabrikanten, ten slotte, konden op grond van 
proeven laten aantonen dat hun materialen even goed waren als die van de 
concurrentie. Op die manier probeerde schelpkalktrasmeel vanaf 1910 een plek 
op de Nederlandse markt te veroveren. De Maatschappij tot Bevordering van 
Nijverheid aan de minister van Binnenlandse Zaken in 1890:

“Dikwijls toch geschiedt het, dat een nieuwe industrie hier te lande er in 
slaagt om een produkt te leveren, dat èn in prijs, èn in qualiteit met het 
buitenlandsche kan concurreeren, zonder hier te lande debiet te vinden. […] 
De aannemer wil niet de kans loopen, dat zulk een nieuw produkt tegen zal 
vallen, en betrekt daarom het bewuste artikel van een buitenlandsche firma, 
die een grooten naam heeft.”44

Het proefstation voor bouwmaterialen Koning & Bienfait in Amsterdam werd 
opgericht in 1890. Toen de pogingen voor een Rijksproefstation waren gestrand,
had een aantal architecten N.M. Koning benaderd, een technoloog met een klein
laboratorium in de hoofdstad. Koning nam het chemisch onderzoek voor zijn 
rekening en voor het mechanisch onderzoek riep hij de hulp in van ir. L. 
Bienfait, een werktuigkundige. Het tweetal ging allereerst op reis om “de 
benoodigde werktuigen” te kopen en twee van de bekendste proefstations te 
bezoeken: het eerdergenoemde laboratorium van Bauschinger in München en de
Prüfungsanstalt van de Polytechnische School in Zürich onder leiding van prof. 
Ludwig von Tetmajer. Tetmajer stond de twee Nederlanders hoogst persoonlijk 
te woord. In 1896, na het overlijden van Koning zou zijn taak bij het 
proefstation worden overgenomen door H. Baucke, eveneens technoloog. De 
naam van het proefstation bleef echter ongewijzigd. Koning, Bienfait en Baucke
waren alledrie lid van het Internationale Verband für die Materialprüfungen der 
Technik en bezochten de congressen ervan. Bienfait was bovendien vanaf 1900 
bestuurslid en Baucke publiceerde veel in het tijdschrift Baumaterialenkunde. 
Dat er vraag naar het proefstation was, blijkt uit zijn succes: tussen 1890 en 
1895 deed het proefstation gemiddeld driehonderd onderzoeken per jaar, daarna 
steeg het aantal onderzoek naar gemiddeld achthonderd per jaar. In 1915 had de 

43 P. Bakker Schut 1908, 505 (aannemers), 507 (ingenieurs).
44 D. de Haan 1890, 10. 
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firma twintig mensen in dienst, waaronder vier vrouwen.45  
Koning & Bienfait was een particuliere onderneming. Daarom werden 

klanten geworven via advertenties, maar een enkele maal ook door artikelen en 
lezingen. Volgens sommige architecten was er, vooral bij kleinere werken, geen 
tijd voor onderzoek “bij de tegenwoordige snelle wijze van bouwen”. Hen werd 
in 1891 tegengeworpen dat het volledige onderzoek van portlandcement en tras 
28 dagen duurde en dat van hydraulische en luchtkalk veertien dagen. Het 
kostte dus evenveel tijd als het slopen, ontgraven en heien. Bovendien waren 
verkorte onderzoeken van een tot twee dagen mogelijk.46 Architecten die de 
kosten te hoog vonden, kregen te horen dat de kosten van een onderzoek niet 
opwogen tegen die van fouten die pas na de bouw werden ontdekt. Tegen 
architecten die hun aannemer en leverancier volledig vertrouwden zei Koning in
1893: “Doch zijt gij zeker, dat deze aannemer weet welk materiaal hij verwerkt?
Ja, weet zelfs de leverancier dikwijls wel welke waar hij verkoopt?” Beiden 
konden zonder dat zij het doorhadden slechte materialen leveren. De kans op 
afkeuring zou fabrikanten bovendien dwingen zelf ook kwaliteitscontroles in te 
voeren om hun goede naam hoog te houden. Ten slotte had Koning & Bienfait 
als enige de benodigde expertise, apparatuur en werkomgeving: 

“Welke architekt of opzichter kan zich zoo volledig en voortdurend op de 
hoogte houden van alle nieuwigheden op dit voor hem betrekkelijk zoo klein
onderdeel van zijn vak? […] Ja zelfs, – is het werken met een eenvoudig 
naaldapparaat te vertrouwen, indien de daarmede te keuren trasmortel 
verhardt in water, in een directiekeet staande, waarin de afwisselendste 
temperaturen heerschen? Wat denkt men van een trekproef met een balans, 
opgesteld op een los tafeltje op een bewegelijken vloer in een houten keet, 
die trilt wanneer iemand zich beweegt, of wanneer de deur geopend wordt. 
Al deze bezwaren kunnen op een werk bijna niet opgeheven worden, en ik 
vermeen, dat u mij zult moeten toestemmen, dat de keuring slechts 
vertrouwen verdient, indien zij geschiedt in daarvoor speciaal ingerichte 
werkplaatsen.”47 

Elke verhuizing en verbouwing van Koning & Bienfait werd gedreven door 
vooruitgang in het materialenonderzoek. Eerst zetelde het proefstation in twee 
boven elkaar gelegen kamers in het Administratiegebouw van de Hollandsche 

45 Kort overzicht 1915, 3-5 (oprichting), 7 (gemiddelden), 9 (Baucke), 29-31 (Verband), 32 (personeel). 
46 Koning & Bienfait 1891, 196.
47 N.M. Koning 1893, 36-37.
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IJzeren Spoorweg-Maatschappij in Amsterdam.48 Het Bouwkundig Weekblad 
schreef in 1890 dat Koning & Bienfait was “voorzien van de nieuwste en met 
de grootste nauwkeurigheid werkende en aanwijzende werktuigen en toestellen 
voor mechanisch en chemisch onderzoek, op den voet van dergelijke 
inrichtingen te Zürich, München en Berlijn”.49 Al na anderhalf jaar werd 
verhuisd naar een ander pand, onder andere om ruimte te maken voor een 
werktuig voor trek- en buigproeven met metalen. Toen de vraag naar chemisch 
onderzoek toenam, kwam er in 1900 een nieuw gebouw aan de Da Costakade, 
ontworpen door H.P. Berlage.50 Het was een relatief klein gebouw met twee 
verdiepingen en grotendeels houten vloeren.51 Afgezien van enkele kantoren 
beschikte het over een cement-laboratorium, een chemisch laboratorium “met 
eene micrografische installatie voor het onderzoek van metalen” en een 
mechanisch laboratorium “met trek-, buig- en drukbeproevingsmachines voor 
metalen, steen-, beton- en mortelstoffen, slag-, val- en afsluitingswerktuigen en 
hulpwerktuigen”.52 In 1908 werd een nieuwe verdieping toegevoegd, “zoodat 
een afzonderlijk locaal voor de metallografie ter beschikking kwam”.53 

IJzer mocht dan de negentiende eeuw belichamen; de wetenschap ervan 
stond na 1900 allesbehalve stil. Om die reden had Metalen, het vijfde deel van 
Onze bouwmaterialen van Van der Kloes “meer hoofdbreken gekost dan een der
vorige”.54 Dat schreef hij in 1925 in de inleiding. Bij Koning & Bienfait werden 
metalen mechanisch, chemisch en microscopisch onderzocht.55 Verder beschikte
het proefstation over het slagtoestel van Frémont. Lange tijd hadden 
onderzoekers namelijk gedacht dat de kwaliteit van ijzer en staal bepaald kon 
worden met alleen trek- en buigproeven. De broosheid kon hiermee echter niet 
worden getest.56 De Fransman Frémont ontwikkelde voor dat doel een 
slagproef, die bijvoorbeeld ook door Franse autofabrikanten werd gebruikt. 
Bienfait in De Ingenieur in 1903:

“Railbreuken, asbreuken, breuken van locomotief krukken, van bandages bij 
de spoorwegen, van krukassen bij scheepsmachines, scheuren van 

48 Kort overzicht 1915, 5. 
49 C.T.J. Louis Rieber 1890, 178.
50 Kort overzicht 1915, 7 (verhuizing), 10 (nieuwbouw). 
51 SAA bouwtek.nr. 5221BT902730. 
52 'Proefstation voor bouwmaterialen en bureau voor chemisch onderzoek Koning & Bienfait', Chemisch 

Weekblad, 25 (1928) nr. 29, 465. 
53 Kort overzicht 1915, 13. Volgens J. Roosinga 1908, 371 was de nieuwe verdieping specifiek voor 

microscopisch onderzoek bedoeld.
54 J.A. van der Kloes 1925b, [Den lezer heil!].
55 L. Bienfait 1901, 51.
56 Kort overzicht 1915, 12.
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stoomketels, zonder nog van explosies te spreken, komen herhaaldelijk voor,
niettegenstaande het materiaal volgens de keuringsstaten aan hooge eischen 
voldeed, voor zoover betreft trekproef, buigproef, temperproef, ponsproef 
enz.”57 

Baksteen was een eeuwenoud materiaal waarvan de productie in de negentiende
eeuw volledig veranderde: de klei werd niet langer met de hand gevormd, maar 
met machines en de ovens werden veel efficiënter en groter. Er kwamen 
bovendien vele nieuwe soorten, zoals nageperste en blindeerstenen voor gevels, 
profielstenen voor vensteropeningen en radiaalstenen voor schoorstenen.58 Deze
veranderingen waren een reactie op de nieuwe bouwopgave, die ook een 
enorme vraag naar bakstenen creëerde. In eerste instantie ging de toegenomen 
vraag echter gepaard met kwaliteitsverlies. Van der Kloes in 1908:

“Toen kwamen ook de Staatsspoorwegen en de groote werken van 
Waterstaat en Genie en de uitbreiding der steden, reusachtige hoeveelheden 
Waalsteen eischen. Het fabrikaat werd er niet beter op; er kwam bleek rood 
aan de markt met nog minder klank dan bordpapier; daar bouwde men 
fundamenten en binnenmuren van. […] In slechte hoedanigheid werd dat 
materiaal alleen overtroffen door sommige later ingevoerde Belgische 
steenen. Ik heb er in Den Haag ter verwerking gereed zien staan, die bij het 
tegen elkaar kloppen tot fijn, hoekig gruis uiteen vielen; van dat gruis heb ik 
nog wat bewaard.”59

De eerste grote overheidsopdracht van Koning & Bienfait was het onderzoek 
van circa vijftig Nederlandse en Belgische baksteensoorten in 1893.60 De 
bakstenen werden onder andere getest op hun “opslorpend vermogen van water,
poreusheid en weerstand tegen druk”. De laatste eigenschap werd getest door ze
te verbrijzelen.61 De kwaliteit van bakstenen werd van oudsher beoordeeld op 
basis van hun klank en kleur. Van der Kloes schreef in 1893 dat hun 
“weervastheid” weliswaar zou kunnen worden getest door ze telkens te 
bevriezen en ontdooien, maar dat was onmogelijk op de bouwplaats. “Tot nog 
toe valt de aanwending van dergelijke middelen alleen binnen het bereik der 
proefstations.”62 Op het achterterrein van hun nieuwe gebouw kregen Koning & 

57 L. Bienfait 1903, 484-485.
58 Over baksteenfabricage in Nederland 1850-1920: G.B. Janssen 1987.
59 J.A. van der Kloes 1908b, 188-189.
60 Kort overzicht 1915, 8. 
61 L. Bienfait 1901, 53.
62 J.A. van der Kloes 1893, 242 (klank en kleur), 245 (citaat). Beoordeling op klank werd in twijfel 
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Bienfait inderdaad een koelinrichting voor vriesproeven.63 Bienfait in 1901:

“Ten einde te ontdekken of steenen, dakpannen, natuurlijke steen, als 
zandsteen, kalksteen, graniet enz. aan afvriezen onderhevig zijn, worden zij 
25 maal bevroren bij een temperatuur van –10º tot –15º C. en weder 
ontdooid in lauw water. Bij deze bewerking mogen geen scheurtjes ontstaan 
of schilfers afspringen.”64

Het bouwmateriaal baksteen had rond 1900 vele concurrenten. Kalkzandsteen 
was er een van. Koning & Bienfait was in 1904 begonnen met de eerste 
onderzoeken naar het nieuwe materiaal.65 Het grote probleem voor de 
kalkzandsteenfabrikanten was om een plaats op de Nederlandse markt te 
veroveren naast de oer-Hollandse baksteen. “[…] zij willen attesten hebben, 
gegrond op proefnemingen, om hun product beter geplaatst te krijgen”, zei ir. 
A.W. Bos, directeur van Publieke Werken in Amsterdam in 1909.66 
Baksteenfabrikanten probeerden de nieuwe concurrent daarentegen te vuur en te
zwaard te bestrijden. Zij speelden zelfs Van der Kloes en het proefstation tegen 
elkaar uit. De Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten noemde in 
1907 proeven van Van der Kloes “waardeloos”. De drukweerstand van de 
baksteensoort Waalboerengrauw was door Koning & Bienfait namelijk hoger 
gemeten.67 De Rijksoverheid stelde uiteindelijk een commissie in om de strijd 
tussen de materiaalsoorten te beslechten. De vraag was of kalkzandsteen 
baksteen deels of helemaal zou kunnen vervangen. Het onderzoek concludeerde
in 1911 dat de weerstand van kalkzandsteen tegen vorst, zuren en “mechanische
invloeden” minder was dan baksteen, terwijl de drukvastheid juist hoger was en 
de vuurbestendigheid niet beter of slechter. Sommige baksteensoorten 
verdienden echter de voorkeur voor werken die “bestemd zijn gedurende 
eeuwen den tand des tijds te weerstaan”.68 Van der Kloes had al in 1908 
geschreven:

“Als gevelsteen staat hij, evenals de cementsteen, ver bij den baksteen 
achter. Ik kan mij in kalkzandsteen geen monumentaal gebouw en zelfs geen 
deftig heerenhuis in een stad voorstellen, dat op den duur voldoen zou. In 

getrokken door J. van Hasselt 1911, 91.
63 J. Roosinga 1908, 371.
64 L. Bienfait 1901, 53.
65 Kort overzicht 1915, 10-11, 17. 
66 P. Bakker Schut 1909, 96. 
67 W. Kroese 1907, 220.
68 J. van Hasselt 1911, 1 (vraag), 88-93 (conclusie). 
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weerwil van zijn geringe wateropname krijgt de witte kalkzandsteen reeds 
bij regen weldra een groezelig aanzien en door het aanhechten van stof en 
roet wordt hij na verloop van tijd hoe langer hoe onoogelijker. […] Op 
gekleurden kalkzandsteen komen roet en stof veel minder uit, doch het 
schilderachtig aanzien van een ouden baksteengevel zal met geen kleurstof 
in kalkzandsteen of cementsteen ooit te evenaren zijn.”69

Onder andere kalkzandsteenfabrikanten pleitten in 1908 opnieuw voor een 
Rijksproefstation. Zo'n instantie zou beter in staat zijn om een onpartijdig 
oordeel te vellen, omdat het niet gefinancierd werd door private partijen, maar 
door de overheid.70 P.F. van der Wallen produceerde naast schelpkalktrasmeel 
tevens kalkzandsteen en maakte zich als zodanig sterk voor een 
Rijksproefstation. Van der Wallen in 1909: “Men is als fabrikant geheel 
afhankelijk van één firma en aan haar heeft men zich te onderwerpen. 
Tegenover haar staat men als de Rijksdag tegenover den Duitschen Keizer.”71 

69 J.A. van der Kloes 1908b, 198.
70 ‘Adres in zake een Rijksproefstation voor bouwmaterialen’, Opm., 43 (1908) nr. 42, 334-335. De 

Bouwwereld vond een particulier bureau juist onafhankelijker dan ambtenaren: ‘Een Rijksproefstation 
van bouwmaterialen?’, Bww., 7 (1908) nr. 47, 374.

71 P. Bakker Schut 1909, 98. 
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19. BOUWKUNDIG INGENIEURS: gediplomeerde architecten

Veruit de meeste jongeren die architect wilden worden gingen zoals gezegd in 
de leer bij een architectenbureau. Als tekenaar leerden ze hoe een gebouw 
functioneel, constructief en esthetisch in elkaar zat en als opzichter hoe een 
gebouw werd uitgevoerd. Er zouden hele stambomen kunnen worden gemaakt 
van architecten die op deze manier andere architecten opleidden. Zo was A. 
Jacot begonnen op de bureaus van onder andere A.L. van Gendt en A. Salm 
G.Bzn.1 J.J. van Nieukerken had gewerkt onder I. Gosschalk, J. van Lokhorst en
ingenieur J.F.W. Conrad.2 Zowel Jacot als Van Nieukerken zouden later op hun 
eigen bureau een volgende generatie opleiden, waardoor ze een groot netwerk 
opbouwden. 

Alsof ze het nog niet druk genoeg hadden, gingen de meeste jonge 
architecten in de avond- en soms ook ochtenduren nog naar school. Zo moesten 
medewerkers van P.J.H. Cuypers iedere ochtend naar kunstnijverheidsschool 
Quellinus in Amsterdam “om te teekenen naar pleister of te boetseeren”. Dat 
kwam bovenop het tekenwerk aan het bureau dat vooral bestond uit 
“detailleeren van verstrekte schetsen”.3 Zou Cuypers zijn medewerkers vooral 
artistiek willen ontwikkelen, omdat hij 'stijl' vooropstelde (en vooral kerken in 
plaats van nieuwe gebouwtypen ontwierp)? Het avondonderwijs aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam
was uitgebreider en technischer, de afdeling Bouwkunde kende naast het 
tekenen van bouwonderdelen ook een flinke dosis theorie: onder andere natuur-,
schei-, wis- en staathuishoudkunde.4 

Rond 1900 was een opleiding in de praktijk de meest gangbare weg om 
architect te worden. De Opmerker in 1895: “Voor den aanstaanden architect 
toch is er geen betere leerschool dan het bureau en de directiekeet; wordt dit 
onderricht des winters aangevuld met theoretisch onderwijs aan eene inrichting, 
die 's avonds open is, dan moet een goed resultaat verkregen worden.”5 J. van 
Lokhorst dacht er hetzelfde over. Bij zijn 25-jarige jubileum als 
Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs in 1903 schreef De 
Opmerker: 

1 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd]. Over de opleiding van architecten in Europa, met 
verdere literatuurverwijzingen (per artikel): Ralph Johannes 2009. Over de opleiding van architecten in 
Nederland in de negentiende eeuw, incl. de Polytechnische School in Delft en met verdere 
literatuurverwijzingen: Coert Peter Krabbe 1998, 152-161, 226-235; W.R.F. van Leeuwen 1993, 202-204; 
G.P.J. Verbong 1994a, 138-140; Auke van der Woud 1997, 136-137, 285-286, 331-333.  

2 Michaël Lucassen 1998, 8. 
3 J.F.L. de Balbian Verster 1916a [ongepagineerd]. Over Quellinus: Adi Martis 1979, 79-171. 
4 Het onderwijs aan de Academie 1914, 15-18. 
5 ‘De Polytechnische School’, Opm., 30 (1895) nr. 23, 179. 
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“Van Lokhorst is een selfmade man, of, zooals hij het zelf wel pleegt uit te 
drukken, “een bloemetje van den kouden grond”. […] Aan de 
stadstimmerwerf geplaatst, besteedde Van Lokhorst zijn dag door 's ochtends
vroeg te timmeren, overdag op het teekenbureau te arbeiden en 's avonds, 
ook wel eens met een gedeelte nacht verlengd, te studeeren. Een officieele 
opleiding ontving hij, zooals hij dat tegenover kennissen wel eens uitdrukte 
„gelukkig" niet; in zijn oog toch leed destijds die opleiding aan overlading 
met wiskunde, terwijl aan de bouwkunst zelf zeer weinig gedaan werd.”6

In 1864 werd een opleiding voor specialisten geopend: de Polytechnische 
School in Delft. Voor het eerst in Nederland konden studenten hier het diploma 
van bouwkundig ingenieur of architect verwerven. Het aantal alumni was echter
marginaal: slechts 38 tussen 1864 en 1895.7 De Opmerker schreef in 1895 dat 
de opleiding bouwkunde wel kon worden opgeheven: “De acht-en-dertig 
candidaten, die in de laatst verloopen drie-en-dertig jaren [sic] het diploma van 
“bouwkundig ingenieur” verwierven, kunnen dan langzamerhand uitsterven, 
voor zoover dat nog niet het geval mocht zijn.”8 

Sterker nog, geen van de gebouwen in het derde deel van mijn boek werd 
ontworpen door een bouwkundig ingenieur. Toch was de Delftse opleiding 
bouwkunde belangrijk. Ten eerste zaten tussen die 38 alumni toekomstige 
Rijksbouwmeesters, directeuren van Gemeentewerken en hoogleraren 
bouwkunde.9 Ten tweede, en waar het echt om gaat, is dat architectuur in Delft 
in de eerste plaats als een technische wetenschap werd gezien en daarmee als 
unieke kunstvorm ter discussie werd gesteld. De opleiding bouwkunde had 
bijna letterlijk een studieprogramma zonder stijl: er was veel aandacht voor wis-
en natuurkunde, ten koste van bijvoorbeeld tekenen en kunstgeschiedenis. De 
achterliggende gedachte was dat de enorme maatschappelijke en 
bouwtechnische veranderingen van de negentiende eeuw om een ander soort 
architecten vroegen, om ingenieurs in plaats van kunstenaars. Prof. ir. J.A.G. 
van der Steur in zijn inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar bouwkunde 
in 1914:

“De ongekende uitbreiding van het verkeer, met als onmiddellijk gevolg 

6 'Jacobus van Lokhorst: 1875-1903', Opm., 38 (1903) nr. 14, 108-109. 
7 W.K.M. Vrolik 1895, 151. Dit aantal moet incl. studenten die bouwkunde en civiele techniek 

combineerden zijn geweest. 
8 ‘De Polytechnische School’, Opm., 30 (1895) nr. 23, 179. 
9 Bijv.: D.E.C. Knuttel, W.C. Metzelaar (Rijksbouwmeesters), J.A. Mulock Houwer, J.J. Weve 

(directeuren), J.F. Klinkhamer, J.A.G. van der Steur (hoogleraren). Vgl. Dirk Baalman 1991, 61 over 
Delftse alumni. 
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daarvan, de groote vlucht van handel, nering en bedrijf, eischte de uitvoering
van bouwwerken van allerlei aard, en van zoodanige samenstelling in 
aesthetischen en technischen zin, dat de architecten, overrompeld als zij 
waren door de geweldige snelheid, waarmede deze nieuwe eischen hen 
hadden verrast, niet ten volle in staat waren aan die eischen te voldoen. IJzer,
glas, cement, beton waren de materialen, die op tot heden ongekende wijze 
werden verwerkt en die eene revolutie in de geheele bouwtechniek 
teweegbrachten, spoorwegen, bruggen, stations, fabrieksgebouw, al die 
bouwwerken vielen buiten het arbeidsveld van den architect. De vooruitgang
der wetenschap op natuur- en wiskundig gebied opende telkens nieuwe 
gezichtspunten en de technische vindingen, als onmiddelijk gevolg daarvan 
brachten het geheele menschdom in één doorgaande verbazing en 
bewondering. De “ingenieur” had het geheele veld der techniek met één slag 
veroverd en de architect bleef achter, zonder in staat te zijn zich weder te 
verheffen tot de hoogte waarop hij in vroegere eeuwen had gestaan.”10

Het aantal alumni bouwkunde mocht dan klein zijn, maar niet iedereen 
studeerde om een diploma te verwerven. Er was namelijk ook een groep voor-
spek-en-bonenstudenten (de term is van mijzelf). Het jaarverslag van 1889-
1890: “Opmerkelijk is het, dat deze laatste groep van studeerenden over het 
algemeen de meeste reden tot tevredenheid geeft. Velen van hen ontwikkelen 
zich tot bekwame bouwkundigen en toonen, dat zij van de gelegenheid om 
kennis op te doen, ruimschoots partij hebben getrokken.”11 Deze “toehoorders” 
visten de krenten uit de pap door de theorie te omzeilen: zij schreven zich in 
“voor lessen in burgerlijke en schoone bouwkunde ten einde zich aldus, zonder 
veel omvattende studiën van anderen aard, zoals theoretische en toegepaste 
mechanica enz. voor het bouwkundig vak te bekwamen”.12 Bovendien was een 
voorstudie niet vereist, terwijl reguliere studenten een diploma van de vijfjarige 
Hogere Burgerschool moesten hebben.13 Volgens het jaarverslag van 1893-1894 
werd decoratieve bouwkunde “door het geheel ontbreken van de categorie der 
bouwkundige ingenieurs van de laatste studiejaren” zelfs uitsluitend gegeven 
“aan jongelieden die geen diploma wenschten te behalen”. Dat studiejaar 
bestond het publiek uit “23 aanstaande bouwkundigen en 3 jonge dames”.14 
Mogelijk waren dit de eerste vrouwelijke studenten bouwkunde in Delft.

10 J.A.G. van der Steur 1914, 23-24.
11 Verslag van den staat […] 1889-1890, 154. 
12 Verslag van den staat […] 1891-1892, 154.
13 J.H.W. Leliman 1914, 31.
14 Verslag van den staat […] 1893-1894, 144. Het Verslag van den staat […] 1889-1890, 153 maakte al 

melding van twee “toehoorderessen”, maar er staat niet bij of zij vakken bouwkunde volgden.
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Een van die toehoorders was A.D.N. van Gendt. Hij was na de vijfjarige 
Hogere Burgerschool als timmerman, tekenaar en opzichter werkzaam geweest 
en had lessen gevolgd op de Quellinusschool en aan de Rotterdamse Academie. 
“Daarop volgde een periode, waarin hij zich geheel aan de studie gaf en als 
hospitant den geheelen dag werkte op de Polytechnische School te Delft.”15 
Welke vakken Van Gendt volgde, is onbekend. In ieder geval was het dus niet óf
Delft óf de praktijk; beide wegen konden worden gecombineerd. Sterker nog, 
dikwijls hoorde men “den bouwkundige, die bijv. verschillende jaren aan eene 
academie voor beeldende kunsten doorbracht en daarna een paar jaren zijn 
studiën aan de Polytechnische School voortzette, prijzen boven den 
geëxamineerden bouwkundigen ingenieur”, aldus de Commissie in zake het 
Technisch Onderwijs in 1895.16

Overigens trokken sommige jongeren naar het buitenland om een 
architectendiploma te verwerven. H.P. Berlage studeerde bijvoorbeeld af aan de 
Polytechnische School in Zürich in 1878 en A. Schadee aan de École des 
Beaux-Arts in Parijs in 1888.17 Bovendien trokken ook voor-spek-en-
bonenstudenten naar het buitenland. Zo brak F.J. Nieuwenhuis in 1870 zijn 
studie in Delft af om zich aan de Bauakademie in Berlijn “verder als architect te
bekwamen, een leergang die destijds, toen de Polyt. School nog in haar 
geboorte was, door meerderen gevolgd werd”.18 

Hoe zag de afdeling Bouwkunde er rond 1900 uit? Ik beperk me tot de 
hoogleraren. G.J. Morre was al in 1861 leraar aan de Koninklijke Akademie in 
Delft geweest en was sinds 1896 hoogleraar burgerlijke bouwkunde. Hij was 
zelf opgeleid in de praktijk en doceerde het vak onderdelen van gebouwen.19 
Prof. E. (Eugen) Gugel kwam uit Duitsland en was bij de oprichting van de 
Polytechnische School in 1864 aangesteld als hoogleraar schone bouwkunde – 
de eerste van Nederland.20 Hij onderwees de geschiedenis der bouwkunst en 
projecteren oftewel ontwerpen. Hij was tevens auteur van Geschiedenis van de 
bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur (1869) en het vierdelige 
Architectonische vormleer (1880-1888). Prof. ir. J.F. Klinkhamer was in 1899 
aangesteld als hoogleraar burgerlijke bouwkunde en was gespecialiseerd in de 

15 J.F.L. de Balbian Verster 1916c, [ongepagineerd].
16 R.A.I. Snethlage 1895, 211-212. 
17 Berlage: Giovanni Fanelli 1981, 26. Schadee: Koos Havelaar 2016, 23-24.
18 C. Muijsken 1919, 79. Wilfred van Leeuwen 1993, 204 spreekt van Wanderjahre.
19 Over Morre: 'Prof. G.J. Morre, 1891-23 april-1906', Bww., 5 (1906) nr. 16, 121-122. Ik houd de 

leeropdrachten en data in Gedenkschrift 1906, bijlage XIII, 2, 4 en de vakken in Verslag van den staat 
[…] 1899-1900, 179 aan.

20 Over Gugel: Dirk Baalman 1991, 43-66.

226



utiliteitsbouw – hij had onder andere de graansilo Korthals Altes in Amsterdam 
(1898) ontworpen.21 Zo gaf Klinkhamer in het studiejaar 1902-1903 een college 
“over het projecteeren van spoorweggebouwen, stations, loodsen, werkplaatsen 
en andere utiliteitswerken voor civiel- en bouwkundig ingenieurs van het derde 
studiejaar”. Prof. H. (Henri) Evers werd na Gugels pensionering in 1902 
aangesteld als hoogleraar schone bouwkunde en doceerde onder andere 
geschiedenis der bouwkunst.22 Hij zou tussen 1905 en 1911 het tweedelige De 
architectuur in hare hoofdtijdperken publiceren.

Voor handtekenen, kunstgeschiedenis, beeldhouwkunde, boetseren en 
decoratieve kunst waren tot 1905 geen hoogleraren.23 A. le Comte, leraar 
decoratieve kunst was tegelijk met Morre voorgedragen als hoogleraar, maar 
zonder resultaat. Le Comte en zijn collega's ontvingen bovendien een lager 
salaris dan leraren van technische en wetenschappelijke vakken.24 Deze leraar 
decoratieve kunst nam in 1894 ontslag. Hij betreurde “dat de wetenschap te zeer
alleenheerscheres bleef” op de Polytechnische School en “dat de kunst te veel 
op den achtergrond werd gehouden”.25 In een reactie schreef De Opmerker: “op 
de Delftsche inrichting [wordt] de schoone bouwkunst verwaarloosd, omdat de 
ingenieurskunst voornamer geacht wordt, en omdat de wetenschap op de 
examens meer telt”.26 Gugel deelde die onvrede en schreef in het jaarverslag van
1897-1898: 

“Gedurende de vier en dertig jaren zijner ambtsvervulling heeft de 
ondergeteekende nog nooit met zoo pijnlijke gevoelens, met zoo veel wrevel 
over de verwaarloozing, ja mishandeling der belangen van het studievak, 
hetwelk hij aan deze inrichting te vertegenwoordigen door het noodlot 
veroordeelt is – de pen opgevat tot het uitbrengen van een jaarverslag. Nog 
schijnt het toppunt der lijdensgeschiedenis van dezen tak van onderwijs op 
lange na niet bereikt te zijn: telkens staat men aan nieuwe verrassingen 
bloot! […] De wetgever schijnt zich voorgesteld te hebben, te Delft 
bouwkundige ingenieurs op te leiden voornamelijk door de studie van 
wiskunde, natuurkunde en scheikunde, waarbij nog het mooiste is, dat juist 
dat gedeelte van toegepaste natuurkunde, wat zij het meest noodig hebben, 

21 Over Klinkhamer en de graansilo: Dirk Baalman 1989, 8-20. 
22 Verslag van den staat […] 1902-1903, 175. Over Evers: Han Timmer 1997.
23 A.F. Gips (handtekenen en kunstgeschiedenis), T.K.L. Sluyterman (decoratieve kunst), A.W.M. Odé jr. 

(boetseren) werden bij de stichting van de Technische Hogeschool Delft benoemd tot hoogleraar 
(Gedenkschrift 1906, bijlage XIII, 3-4).

24 J.H.W. Leliman 1906, 161-162.
25 'Het goede recht der kunst aan de Polytechnische School', Ing., 9 (1894) nr. 49, 595.
26 'De Polytechnische School', Opm., 29 (1894) nr. 49, 386.
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verwarming en ventilatie, zoo goed dan niet wordt gedoceerd.”27

De grootste kritiek op de opleiding bouwkunde in Delft was de overdaad aan 
theorie in de eerste twee jaar, zoals hogere stelkunde (algebra), analytische en 
beschrijvende meetkunde, differentiaal- en integraalrekening en toegepaste 
natuurkunde. De eerste twee jaar waren bovendien voor alle soorten ingenieurs 
nagenoeg en voor bouwkunde en civiele techniek zelfs volledig identiek.28 
Vanwege de overlap combineerde meer dan de helft van de architecten de beide 
studies, zoals de latere Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel deed.29 Tweedejaars
bouwkundigen in Delft hadden maar liefst elf uren wis- en natuurkunde per 
week, terwijl studenten aan de Technische Hogeschool in Wenen slechts vijf 
uren hadden en studenten in Berlijn zelfs niets. Het gevolg van deze horde was 
dat er nauwelijks bouwkundig ingenieurs in Delft afstudeerden: tussen 1890 en 
1900 slechts negen, met als dieptepunt het jaar 1900, toen er geen enkele 
architect eindexamen deed. Ter vergelijking: tussen 1864 en 1897 waren maar 
liefst 501 civiel ingenieurs afgestudeerd. “Door te Delft aan de theorie 
onredelijke en onnoodige eischen te stellen, noodzaakt men de jongelieden in 
het andere uiterste te vervallen, de theorie geheel overboord te werpen en langs 
louter practischen weg hunne vorming te zoeken”, aldus de minister van 
Binnenlandse Zaken in 1900. Als de exameneisen niet veranderden vreesde hij 
dat “de bouwkundige afdeeling ten doode zal zijn opgeschreven”.30 

De heersende opvatting was dat een architect weinig aan wis- en 
natuurkunde had. Zo zei architect C.B. Posthumus Meyjes in 1883: “Bij de 
vorming der architecten moet de esthetische ontwikkeling op de voorgrond 
staan, en niet een dosis wiskunde en mechanica toegediend worden, die toch in 
het latere leven overtollig is. De architect zij artist, constructeur, man van zaken,
maar hij behoeft geen wiskundige te zijn.”31 De grote nadruk op de 
natuurwetenschappen ten koste van alle andere vakken begon al op de Hogere 
Burgerschool, aldus De Opmerker in 1894:

“Onder den indruk van wat ons, met het oog op ons eind-examen, 
voortdurend werd voorgehouden, kregen wij langzamerhand de overtuiging 
dat men geen bruikbaar lid der maatschappij kon zijn, als men geen hoogere-

27 W. Annema 1973, 18.
28 Examenvakken: Gedenkschrift 1906, bijlage I, 30-31; G.P.J. Verbong 1994a, 130. 
29 In de periode 1864-1897 studeerden 18 bouwkundig en 22 civiel en bouwkundig ingenieurs af (N.H. 

Henket 1897, 264). 
30 SGD Handelingen Tweede Kamer 1900-1901, bijlage 186.3, Memorie van toelichting. Aantal civiel 

ingenieurs: N.H. Henket 1897, 264.
31 'Architectura et Amicitia: vergadering van 3 October 1883', Opm., 18 (1883) nr. 40, 371. 
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machts-vergelijking kon oplossen, als men de formules der organische 
scheikunde niet in het hoofd had, of als men niet in staat was, zich behoorlijk
van een logarithmentafel te bedienen. […] Later hebben wij leeren inzien, 
dat de abstracte wetenschap, zonder welke de wetgever meende dat wij geen 
menschen zouden zijn, grootendeels nuttelooze ballast was, welke de 
practijk des levens ons deed wegwerpen.”32

Wetenschap was echter geen verzameling formules, maar in de eerste plaats een
houding; studenten werden getraind om problemen systematisch op te lossen. 
De studie van wis- en natuurkunde was voor de ingenieur, “wat de studie der 
klassieken is voor hen, die de Universiteit bezoeken: het aangewezen middel 
om logisch te leeren denken”, aldus de Commissie in zake het Technisch 
Onderwijs in 1895.33 Prof. ir. J.A. Snijders C.Jzn., hoogleraar toegepaste 
natuurkunde, was in 1906 wat uitvoeriger over de voordelen van een 
theoretische basis. Volgens hem hoefde een ingenieur op leeftijd niet meer voor 
elke opgave terug te keren “tot de elementaire grondslagen en wetten der 
natuurkunde; de kennis en beteekenis daarvan zijn sedert lang tot hem 
doorgedrongen; hij heeft physisch leeren denken en meestal onbewust past hij 
die wetten, als iets van zelf sprekends, op richtige wijze toe”.34 

Zonder theorie kon een architect geen ijzer- en betonconstructies begrijpen, 
laat staan ontwerpen. Zo betoogde civiel en bouwkundig ingenieur H. Oostinjer 
in 1883 “dat vooral tegenwoordig, nu de ijzerconstructie een zoo groote rol in 
de architectuur speelt, kennis der abstracte wetenschappen niet overbodig 
geacht kan worden”.35 Dat gold enkele jaren later des te meer voor gewapend 
beton. Ir. S.J. Rutgers bij zijn openingsrede als privaatdocent 'beton-ijzer' in 
Delft in 1909: 

“De architect die zijn opleiding in de praktijk heeft genoten, zal niet dan bij 
hooge uitzondering in staat zijn zich door eigen studie de noodige kennis van
de theorie van het beton-ijzer eigen te maken. Hij zal het vraagstuk niet 
kunnen beheerschen maar er door worden beheerscht. Hij zal steeds in een 
afhankelijke positie staan tegenover den constructeur, die over vorm en 
afmetingen naar willekeur kan beschikken. Anders de bouwkundige 
ingenieur, indien deze zich voldoende kennis van dit onderwerp heeft eigen 
gemaakt, waartoe hij uit den aard zijner studies volkomen in staat is. Het is 

32 ‘De polytechnische school’, Opm., 29 (1894) nr. 49, 386.
33 R.A.I. Snethlage 1895, 18. Citaat eerder gepubliceerd in: G.P.J. Verbong 1994a, 150. 
34 J.A. Snijders C.J.zn. 1906, 243. Vgl. Auke van der Woud 2007, 115-194 over 'normaal denken'.
35 'Architectura et Amicitia: vergadering van 3 October 1883', Opm., 18 (1883) nr. 40, 371. 
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daarbij voor hem volstrekt niet noodig zich met alle berekeningen van 
ingewikkelde statisch onbepaalde systemen vertrouwd te maken.”36

Door de overdaad aan theorie in Delft bleef er volgens critici te weinig tijd over 
voor de praktijk. De Opmerker in 1894: “Daar stond men nu, met een diploma 
in den zak en met allerlei wetenschap in het hoofd, en men voelde zich tot de 
mindere van de eersten den besten opzichter, ja men voelde hoe men zelfs, om 
iets te kunnen ontwerpen, dat uitgevoerd zou kunnen worden, nog alles te leeren
had.”37 Bouwkundig ingenieurs hadden tijdens hun studie slechts twee of drie 
keer over een periode van twee maanden als opzichter gewerkt volgens 
Architectura in 1895. Het gevolg was een wankele positie, “zoowel tegenover 
den werkman, aan wien hij onduidelijke orders geeft, als tegenover den 
aannemer, die hem gemakkelijk vastpraat, en eindelijk tegenover zijn chef, die 
verbaasd staat over zoo weinig handigheid tegenover zooveel geleerdheid”.38 
Het gebrek aan praktijkervaring gold overigens voor alle soorten ingenieurs. 
Hoewel zijn beide zonen in Delft hadden gestudeerd, prefereerde de industrieel 
C.T. Stork mannen van de praktijk boven werktuigkundige ingenieurs. J.A. van 
der Kloes – notabene leraar kennis van bouwstoffen in Delft – deed daar in 
1895 nog een schepje bovenop in Architectura: 

“Vakkennis schijnt bijzaak geacht te worden: Voor eenige jaren werd bij de 
Rijks Marine een ingenieur van Delft aangesteld, van wien zijne 
tijdgenooten wisten te verhalen, dat hij drie maanden te voren voor het eerst 
een zeeschip had gezien. […] Nog een voorbeeld: Onlangs was er een civ. 
ingr. met eenige anderen tot “eene gewichtige landsbetrekking in Indië” 
geroepen. […] In den loop van het gesprek kwam uit, dat hij nog nooit op 
een werk was geweest.”39

Critici deden het voorkomen alsof bouwkundig ingenieurs na hun studie op hun 
lauweren zouden rusten en nooit meer praktijkervaring zouden opdoen. Wie niet
tijdens zijn studie praktijkervaring had opgedaan, zou volgens De Opmerker 
ondervinden “dat Hans nimmermeer kan leeren, wat Hansje zich niet eigen 
maakte”.40 Architectura schreef in 1895 dat de mannen van de praktijk bleven 
doorleren, “terwijl de gediplomeerde maar al te gelukkig is van de banken 

36 S.J. Rutgers 1909, 22.
37 ‘De polytechnische school’, Opm., 29 (1894) nr. 49, 386.
38 ‘Het onderwijs tot opleiding van bouwkundig ingenieur (architect) aan de Polytechnische School te 

Delft’, Arch., 3 (1895) nr. 25, 102.
39 J.A. van der Kloes 1895, 49 (Stork), 50-51 (citaat). 
40 ‘De polytechnische school’, Opm., 29 (1894) nr. 49, 386.
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eindelijk vrij te zijn en de boeken, die hem zoo menigen avond beangstigd 
hebben, te kunnen wegbergen”.41 Die misvatting vond haar weg tot op 
ministerieel niveau. Dat bleek toen ir. J.A.G. van der Steur in 1906 solliciteerde 
naar de vrijgekomen positie van Rijksbouwkundige Van Lokhorst – die 
“gelukkig” niet in Delft was opgeleid. De minister achtte bouwkundig 
ingenieurs minder geschikt voor deze positie, omdat zij geen praktijkervaring 
zouden hebben.42 Deze houding was de minister waarschijnlijk ingefluisterd 
door J.A. Roijer, referendaris (hoofdambtenaar) van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Oud-referendaris 
jhr. mr. Victor de Stuers, al decennialang voorvechter van een conservatief en 
ambachtelijk architectuurideaal, had Roijer over de open vacature geschreven: 
“Ik vertel U geen nieuws als ik herinner hoe Delft de leerlingen volpropt met 
integraal en differentiaal, waaraan zij zo goed als niets hebben, en maar 2 jaar 
kon geven aan de eigenlijke architectuur, terwijl de practische oefeningen haast 
tot nul gereduceerd zijn.”43

Ingenieurs hadden echter hun hele leven nog om praktijkervaring op te doen.
“Bij het verlaten van de school, het moge een ambachts- of een polytechnische 
school zijn, begint men, evenals in elke wetenschap, pas te leeren.” Dat schreef 
G.J. Morre in 1893.44 De Commissie in zake het Technisch Onderwijs voegde 
daar in 1895 aan toe dat gebreken in de basis moeilijk konden worden 
gecompenseerd na het afstuderen, terwijl vakinhoudelijke tekortkomingen 
konden worden aangevuld in de praktijk.45 Of, om de woorden van De 
Opmerker tegen zichzelf te gebruiken: Hans kan nimmer leren, wat Hansje zich 
niet eigen maakte. Van der Steur had ten tijde van zijn sollicitatie zeventien jaar 
ervaring, waarvan veertien als architect. In een brief aan de minister – die niets 
opleverde – schreef Van der Steur dat een pas afgestudeerde bouwkundig 
ingenieur inderdaad achterstond bij een praktisch gevormde architect van 
dezelfde leeftijd. “Maar wanneer diezelfde gediplomeerde, na 3 of 4 jaar 
ijverigen praktischen arbeid, weder wordt vergeleken met den langs praktischen
weg gevormde, dan staat deze laatste verre achter en zal achter blijven.” De 
vraag was zelfs hoe praktisch de mannen van de praktijk waren. Zij bouwden, 
zoals hen dat geleerd was op het architectenbureau, zonder die tradities in 
twijfel te trekken – ze hadden niet geleerd om fysisch te denken. Van der Steur 
aan de minister:

41 ‘Het onderwijs tot opleiding van bouwkundig ingenieur (architect) aan de Polytechnische School te 
Delft’, Arch., 3 (1895) nr. 25, 103. 

42 'J.A.G. van der Steur: de medewerker van Cordonnier', De Hollandsche Revue, 12 (1907) nr. 4, 264-265. 
43 Citaat: G. Sophia van Holthe tot Echten 1986, 209. Victor de Stuers was vanaf 1901 Tweede Kamerlid. 
44 G.J. Morre 1893, 62. 
45 R.A.I. Snethlage 1895, 18-19.
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“En heeft men dan, in de vele jaren van arbeid, de gelegenheid gehad nu en 
dan eens achter de schermen te zien, dan blijkt zoo verrassend dikwijls, dat 
die velen, die zoo prat gaan op de practijk, juist door hun gemis aan 
theoretische opleiding, niet practisch zijn, dat zij met andere woorden slechts
doen en blijven navolgen wat zij vroeger geleerd hebben, zonder te weten, 
waarom dat juist zoo en niet anders gedaan wordt, en waardoor zij vaak 
vervallen in fouten, die met eene betere opleiding niet zouden zijn 
gemaakt.”46

Een wetswijziging verlaagde in 1901 de studielast wis- en natuurkunde voor 
bouwkundig ingenieurs: voortaan was het eerste examen (het B-examen) van 
bouwkundig en civiel ingenieur niet langer identiek. In plaats daarvan zouden 
beide specialisaties enkel nog examen in dezelfde vakken hoeven doen.47 Het 
verschil was groot: volgens de hoogleraren Klinkhamer en Evers hielden 
studenten bouwkunde voor de wetswijziging gemiddeld 13,5 uur per week over 
voor “eigenlijke vakstudie” en daarna maar liefst 27,5.48 Bij de promotie van de 
Polytechnische School tot een Technische Hogeschool in 1905 werd de 
opleiding bouwkunde bovendien verlengd tot vijf jaar, waarbij het laatste jaar 
werd gebruikt voor specialisatie en als voorbereiding op de beroepspraktijk.49 

In 1908 kwam er een serieus alternatief voor de opleiding in Delft: dat jaar 
opende het Voortgezet en Hooger Bouwkunstonderricht (VHBO) zijn deuren in 
Amsterdam. Het was de directe voorloper van de Academie van Bouwkunst. De
nieuwe opleiding was een reactie op de Technische Hogeschool in Delft. Ten 
eerste richtte het onderwijs aan het VHBO zich vooral op esthetische vorming: 
het doel was cursisten “binnen te leiden in het domein der kunst”, aldus een 
leidraad uit 1916-1917. Zelfs bij de vakken over bouwonderdelen als baksteen, 
deuren en trappen “staat steeds de vraag voorop hoe deze onderdelen een rol 
kunnen vervullen in het tot uitdrukking brengen van stijl”, aldus voorzitter Jan 
de Meyer in 1918.50 Van de 276 avonden in Amsterdam werden slechts 45 
besteed aan 'technische wetenschap': toegepaste mechanica, gewapend beton, 
ventilatie, verwarming, elektrotechniek en wetgeving. De docenten voor deze 
vakken waren overigens niet de minsten, zoals betonconstructeur L.A. Sanders 

46 'J.A.G. van der Steur: de medewerker van Cordonnier', De Hollandsche Revue, 12 (1907) nr. 4, 265-266.
47 SGD Handelingen Tweede Kamer 1900-1901, bijlage 186.3, Memorie van toelichting. De eerste jaren na 

de wetswijziging stond er volgens H.T. Zwiers 1955, 226 weliswaar nog veel overtollige ballast op het 
programma, maar daarna sloeg de balans juist teveel door naar de artistieke kant. 

48 J.F. Klinkhamer 1903, 12.
49 D. Kooijman 1995, 15.
50 Dave Wendt 2008, 16, 19 (reactie op TH), 38-39 (citaat).
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en elektrotechnicus ir. C.D. Nagtglas Versteeg.51 Ten tweede lag de nadruk in 
Amsterdam op de praktijk: de lessen waren 's avonds, omdat overdag op een 
bureau werd gewerkt, en een van de toelatingseisen was een aantal jaren 
praktijkervaring. De Meyer in 1918: “[…] niemand wordt tot den cursus 
toegelaten, die niet hetzij door betreffende diploma's, hetzij op andere wijze, 
kan bewijzen voldoende vakkennis te bezitten, en, wat van 't meeste belang is, 
niet minstens eenige jaren werkzaamheid op Bouwkundige Bureaux of 
Bouwwerken achter zich heeft.”52 Een verder voordeel van de cursus in 
Amsterdam, ten slotte, was dat het lesgeld voor drie jaar in totaal slechts vijftig 
gulden bedroeg en dat arme studenten nog korting konden krijgen.53 Ter 
vergelijking: het collegegeld in Delft bedroeg tweehonderd gulden per jaar en er
waren geen beurzen of subsidies.54 Naar aanleiding van de oprichting van het 
VHBO schreef De Bouwwereld in 1908:

“Enkele verwachten daarvan afbreuk van het Delftsche Hooger 
Bouwkundige Onderwijs. Het streven naar veelzijdigheid bij beide, zal niet 
kunnen beletten dat men in “Delft” zal zien een meer technische in 
“Amsterdam” een meer artistieke tendenz [sic]. In dat geval behoeft Delft 
niet voor zijn toekomst te vreezen, want het laat zich aanzien dat in de 
bouwkunst der toekomst de techniek wel zal overheerschen.”55

Het aantal bouwkundig ingenieurs rond 1900 was zoals gezegd erg klein; veruit 
de meeste Nederlandse architecten kozen voor de praktijk als leerschool. Om 
langs een andere weg dan Delft op dezelfde “wetenschappelijke hoogte” te 
komen was echter meer energie en leertijd nodig, aldus bouwkundig ingenieur 
J.H.W. Leliman in 1914.56 Eerder, in 1896, had Van der Kloes geschreven dat er 
ondanks alle gebreken toch “een macht van kennis” was op te doen in Delft. 
Iedereen kon zich weliswaar architect noemen – omdat het geen beschermde 
titel was – maar dat hoefde een goede student volstrekt niet te deren. “Wie hart 
heeft voor het vak zijner keus en te Delft zijn studietijd goed besteedt, zal 
daardoor van zelf zooveel vóór krijgen boven de bouwmeesters “van den 
kouden grond”, dat hij waarlijk geen bescherming noodig heeft.”57 De invloed 

51 'Genootschap “Architectura et Amicitia te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-
Onderricht', Arch., 16 (1908) nr. 14, 115. 

52 Jan de Meyer 1918, 260.
53 Kosten: 'Genootschap “Architectura et Amicitia te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en Hooger 

Bouwkunst-Onderricht', Arch., 16 (1908) nr. 14, 115. Korting: Dave Wendt 2008, 35.
54 Collegeld Delft: G.P.J. Verbong 1994a, 130. Beurzen: R.A.I. Snethlage 1895, 205.
55 ‘Echo’s. I. Een terugblik op 1908’, Bww., 8 (1909) nr. 1, 3.
56 J.H.W. Leliman 1914, 35-36.
57 J.A. van der Kloes 1896, 107 (nt. 3).
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van Delft was dus nog klein, maar het zaadje voor een technisch-
wetenschappelijke benadering van de architectuur was geplant. Prof. ir. J.G. 
Wattjes, hoogleraar architectuur, schreef in 1915: 

“Toen bij de oprichting der P.S. [Polytechnische School] aan deze instelling 
ook de opleiding van architecten werd verbonden en het diploma van B.I. 
[bouwkundig ingenieur] werd ingesteld, heeft de wetgever de verwachting 
gehad, dat de ontwikkeling van techniek en maatschappij de behoefte zou 
doen gevoelen aan wetenschappelijk onderlegde architecten. En hoewel die 
verwachting in den eersten tijd niet geheel is vervuld, zoo blijkt thans toch 
meer en meer, dat de architect, die volledig architect wil blijven, en niet wil 
afdalen tot de functie van middelend tusschenpersoon tusschen bouwheer en 
constructie-fabriek of betonfirma, behoefte heeft aan een breede 
wetenschappelijke basis.”58

58 J.G. Wattjes 1915, 96.
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20. HOOFDAANNEMERS: uitvoerders

Bouwfraude is van alle tijden. Bij de aanbesteding van een huis in Haarlem in 
1895 hadden alle inschrijvers in het geheim een gezegelde akte getekend: 
iedereen zou zijn inschrijvingssom verhogen met 1.500 gulden. De aannemer 
aan wie het werk gegund werd, zou zijn 'opzetje' verdelen over de 33 anderen.1 
Vier jaar later kwam in Amsterdam een tweede zaak van geheime prijsafspraken
aan het licht: er had een aannemersvereniging bestaan waar de opzetjes in de 
kas moesten worden gestort om later onder de leden te worden verdeeld. Zulke 
prijsverhogingen waren ten eerste bedoeld als compensatie voor alle 
inschrijvers die voor niets hadden gerekend; een werk werd immers maar aan 
één aannemer gegund, terwijl zijn concurrenten met lege handen naar huis 
werden gestuurd. Volgens De Opmerker was dat echter een onzinnige 
redenering: “Hoeveel handelaars in onze groote steden maken niet iederen dag 
kosten, die zij nooit vergoed krijgen, maar die het spierinkje vormen, waarmede
de kabeljauw wordt gevangen!” Er was echter nog een tweede reden voor de 
opzetjes: aannemers spraken onderling met elkaar af wie de laagste inschrijver 
mocht zijn en dus het werk zou krijgen. De laagste inschrijver moest dit 
voorrecht afkopen bij zijn mededingers. Sommige aannemers verdienden naar 
verluidt zoveel aan opzetjes, dat ze er van konden leven en nooit meer een werk 
daadwerkelijk hoefden aan te nemen.2 Meer dan honderd jaar later, in 2001, zou
klokkenluider Ad Bos onthullen dat bouwbedrijf Koop Tjuchem samen met 
andere aannemers offertes verhoogde als compensatie voor het rekenwerk.3

Bij een openbare aanbesteding 'in massa' werd de uitvoering van een 
bouwwerk aan slechts één persoon uitbesteed: de hoofdaannemer. 
Hoofdaannemers kwamen reeds in de zestiende eeuw voor, maar pas in de 
negentiende eeuw braken ze echt door, toen de nieuwe bouwopgave tot 
arbeidsdeling dwong.4 De “opzienbarende processen” eind negentiende eeuw 

1 'Geknoei bij aanbestedingen', Opm., 30 (1895) nr. 49, 388. Dit hoofdstuk is deels gebaseerd op mijn 
research masterscriptie over de aanbesteding, met de nadruk op de periode 1870-1940: Sieger Vreeling 
2012. Over aannemers in Nederland in de negentiende eeuw, met verdere literatuurverwijzingen: W.R.F. 
van Leeuwen 1993, 206-209; Ineke Pey 2004, 289-292. Over Belgische aannemers, met verdere 
verwijzingen naar buitenlandse literatuur: Inge Bertels 2011, 1-18; Jelena Dobbels 2017, 19-37.

2 'Ernstig', Opm., 34 (1899) nr. 23, 179-180. 
3 De bouw uit de schaduw 2002, 17. 
4 Twee vroege voorbeelden van openbare aanbesteding in massa: de beurs in Antwerpen aan Adriaen en 

Peter Spillemans in 1531 (Merlijn Hurx 2012, 110) en het Rijnlandshuis in Leiden aan Pieter Albertsz 
Clocq in 1597 (R. Meischke 1997, 71). Openbare aanbestedingen waren sinds Lodewijk Napoleons 
bewind (1806-1810) verplicht voor gebouwen en waterbouwkundige werken van de Rijksoverheid (Coert
Peter Krabbe 1998, 85) en voor stadsbesturen sinds de Gemeentewet van 1851 (W.R.F. van Leeuwen 
1993, 199).
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leidden echter tot initiatieven om de hoofdaannemer weer uit te schakelen.5 De 
Opmerker naar aanleiding van de Amsterdamse opzetjes in 1899: “Een der 
eigenaardigheden van onze tijd is ook, dat tusschenpersonen, voorheen 
onmisbaar geacht, langzamerhand verdwijnen. De aannemer is ook zulk een 
persoon, en derhalve is hij tot uitsterven gedoemd.”6 Architect A.W. Weissman 
was een van de bekendste critici. Over de aanbesteding schreef hij in 1898: 
“Een tot dusverre niet bekende menschensoort, die der “aannemers van 
openbare werken” was daarvan het natuurlijk gevolg. Een scherpe afscheiding 
tusschen hem die het ontwerp maakte en hem, die het uitvoerde, ontstond.” 
Volgens Weissman waren architecten sindsdien alle voeling met de praktijk 
verloren; zij waren niet langer bouwmeesters.7 Een schrijver die zich B.A.S. 
noemde, vergeleek gebouwen in 1900 met “halve wezen”, omdat architecten – 
vaders – de zorg uitbesteedden aan aannemers. “De vader wordt dan al heel lief 
gevonden, als hij af en toe eens naar zijn spruit komt kijken. Maar de eigenlijke 
vaderzorg wordt door den man uitgeoefend, bij wien het wurm besteed is.”8 
Volgens Weissman verminderde de kwaliteit van het werk, “omdat het den 
aannemer, zooals begrijpelijk zal zijn, alleen om het maken van winst, althans 
om het vermijden van verlies te doen is”.9 Architect J.E. van der Pek schreef in 
1901 dat er geen kunstwerken meer werden gemaakt door “dat innig rotte 
systeem van uitbesteding”.10 En zijn vakgenoot J. Ingenohl in 1902: 

“De aannemer bij publieke aanbestedingen is het product van den 
materialistische, kunstlooze 19de eeuw: vóór 100 jaren bestond hij nog niet. 
Zijn bestaan is geheel in overeenstemming met de overheersching van het 
kapitalisme, dat voor het individu maar één streven kent: de zucht om in den 
kortst mogelijken tijd rijk te worden. […] Ik pleit dus voor de afschaffing 
van de aanneming, althans van de openbare.”11 

Nu, meer dan honderd jaar later is er niet veel veranderd. Technici worden nog 
wel eens genoemd in de architectuurhistorische overzichtswerken, maar 
aannemers lijken gedoemd voor eeuwig in de schaduw, of het duister, te 
werken. Wie heeft er ooit gehoord van Philipp Holzmann of Heilmann & 
Littmann? Of, om in eigen land te blijven, H.F. Boersma of J. van der Wal & 

5 ‘Aannemen’, Opm., 36 (1901) nr. 10, 74.
6 'Ernstig', Opm., 34 (1899) nr. 23, 181. 
7 A.W. Weissman 1898, 83-84. 
8 B.A.S. 1900, 302. 
9 A.W. Weissman 1898, 83.
10 ‘Aannemen’, Opm., 36 (1901) nr. 11, 83.
11 J. Ingenohl 1902, 347. 
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Zoon? Dat waren de voorlopers van respectievelijk de NEDAM (Nederlandsche
Aanneming-Maatschappij) en BAM (Bataafsche Aanneming-Maatschappij). 
Voor de goede orde: ik heb het hier over grote firma's rond 1900 met tientallen 
medewerkers, niet over eenmansbedrijfjes die zonder kennis van zaken op zoek 
waren naar snelle rijkdom – de toenmalige beunhazen en revolutiebouwers. 
Prof. ir. J.G. Wattjes, hoogleraar architectuur, schreef in 1925 dat de 
arbeidsdeling tussen architect en aannemer “alleszins rationeel” was. Eén 
persoon kon niet ontwerp én uitvoering beheersen, zeker niet in “onze tijd […] 
met zijn vele constructieve mogelijkheden en met zijn gebouwen van zeer 
uiteenloopende bestemming en eischen”.12 Nieuwe gebouwtypen waren enorm 
groot en complex; dat stelde niet alleen hoge eisen aan de ontwerpers, maar ook
aan de uitvoerders. Opdrachtgevers eisten bovendien een snelle uitvoering – 
voor een lage prijs. Aannemers maakten dat alles mogelijk. Een anonieme 
schrijver in 1895 in het pas opgerichte tijdschrift De Aannemer:

“Nog veel te weinig worden tegenwoordig de verdiensten der aannemers 
erkend. Immers, wanneer na den afloop van een belangrijk bouwwerk de 
ingenieurs en architecten in openbare vergaderingen of in de couranten – 
zelfs in vakbladen – hemelhoog geprezen worden, dan schiet er voor 
degenen, die het werk uitgevoerd hebben, maar hoogst zelden een woord van
waardeering over.”13

Aannemers schreven nauwelijks, daarom is er erg weinig over hen bekend. Een 
uitzondering is De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland
(1940) van ir. J.J. van der Wal, de zoon en opvolger van aannemer J. van der 
Wal. Dit boek bevat echter geen concrete informatie over het reilen en zeilen op
zijn bedrijf; het was een gedegen bouw-economische studie, voorafgegaan door 
een korte geschiedenis van de aannemerij. Zeer zeldzaam zijn twee boekjes uit 
1913 en 1934 van de N.V. Nederlandsche Aanneming-Maatschappij in Den 
Haag. Zij publiceerde niet om “het een of andere jubileum-jaar te herdenken of 
af te sluiten, doch zit daarbij de bedoeling voor, om haar arbeid in ruimere kring
bekend te maken en het afgeleverde als aanbeveling te doen strekken voor 
nieuwe opdrachten op haar gebied”. Met andere woorden: het doel was 
simpelweg klantenwerving. De inhoud bestond daarom vrijwel geheel uit foto's 
van eigen werk, net als de monografiën over A.D.N. van Gendt en A. Jacot. De 
publicaties van de Aanneming-Maatschappij bieden een zeldzaam inkijkje in de 

12 J.G. Wattjes 1925, 45.
13 Een Aannemer 1895, 4.
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organisatie van een grote aannemer. In 1913 werkten er zestien mensen op 
kantoor in Den Haag. Ook hier was sprake van arbeidsdeling, net als bij 
architectenbureaus. Op de begane grond zetelde de afdeling administratie. Een 
foto toonde vier mannen en een vrouw aan het werk. Zij voldeden 
waarschijnlijk alle rekeningen van banken en onderaannemers en het loon van 
de werknemers van het aannemersbedrijf. Op de afdeling administratie werden 
vermoedelijk ook de verzoeken aan opdrachtgevers om inlichtingen en 
voorschotten getypt. De beide directeuren van de Aanneming-Maatschappij 
deelden een chique kamer met open haard op de begane grond, waar klanten 
konden worden ontvangen. Boven, op de technische afdeling, zaten vier 
mannen over tekeningen gebogen. Hier werden waarschijnlijk prijzen voor 
aanbestedingen berekend en bouwplanningen geschreven. Op de vijfkoppige 
tekenkamer ten slotte werden in ieder geval tekeningen gekopieerd om te 
verspreiden naar de onderaannemers. Misschien werden hier ook de plannen 
gemaakt voor projecten waar geen architect bij betrokken was, zoals kleine 
verbouwingen.14 Het kantoor was gevestigd in Den Haag, maar had in ieder 
geval na 1934 nevenvestigingen in Nederlands-Indië.15

Achter het kantoor waren een werkplaats en timmerfabriek voor 
werkzaamheden die niet op de bouwplaats konden plaatsvinden, zoals het 
maken van deuren en traphekken. Aan de stadsrand van Den Haag was 
bovendien een opslagterrein voor bouwmaterialen. Het vervoer gebeurde hier 
met kleine spoorwagentjes.16 Voor werkzaamheden die niet in eigen hand 
werden gehouden werden onderaannemers aangesteld, zoals schilders en 
installateurs. Vanaf 1928 was de Aanneming-Maatschappij echter in staat 
vrijwel alles in eigen hand te houden. Alle activiteiten werden verplaatst naar 
het opslagterrein dat tot 23.000 vierkante meter was uitgebreid en voortaan 
beschikte over een timmerfabriek, loodgieterswerkplaats, smederij, 
schilderswerkplaats, steenhouwerij, houtloodsen, magazijnen en voor 
gewapend-betonwerken nog een ijzerbuigplaats en bekistingmakerij. Er waren 
zelfs woningen voor personeel op het terrein.17

Uit het buitenland kwamen verhalen van aannemersbedrijven die zo groot 
waren dat ze zelfs eigen architecten en ingenieurs als personeel hadden. 
Weissman schreef in 1908: “In Duitschland bestaan reeds aannemersfirma's, die
architecten in hun dienst hebben, en zoo in staat zijn, gebouwen naar iedere 

14 Naaml. Venn. Nederlandsche Aanneming-Mij. 1913, 3 (citaat), 11-12 (foto's kantoor). Het adres van het 
kantoor was Muzenstraat 3. 

15 N.V. Nederlandsche Aanneming Maatschappij 1934, 1.
16 Naaml. Venn. Nederlandsche Aanneming-Mij. 1913, 13. Het opslagterrein bevond zich tussen Trekvliet en

Binckhorst: N.V. Nederlandsche Aanneming Maatschappij 1934, 5.
17 N.V. Nederlandsche Aanneming Maatschappij 1934, 5-6.
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gewenschte teekening tot een vasten prijs te leveren.”18 Mogelijk doelde hij op 
Heilmann & Littmann in München, een samenwerking tussen ingenieur Jacob 
Heilmann en zijn schoonzoon Max Littmann, architect. Zij hadden in 1910 maar
liefst tweehonderd kantoormedewerkers en 2.400 arbeiders in dienst. Hoewel 
Heilmann & Littmann was begonnen als aannemer, stond de firma in 1910 
bekend als een architectenbureau dat zijn eigen ontwerpen uitvoerde. Dit werd 
“schlüsselfertig” opleveren genoemd.19 De opdrachtgever droeg alle 
verantwoordelijkheid over – het enige wat hij nog hoefde te doen, was de 
sleutel omdraaien. Turn-key heet dat tegenwoordig. De Amerikaanse 
ziekenhuisarchitect E. Stevens bood dezelfde service, schreef De Bouwwereld in
1913: 

“Sedert kort breidde de heer Stevens zijne werkzaamheid uit in een eigenlijk 
voor de hand liggenden zin, door evenals de scheeps-architecten met de 
mailbooten doen, de ziekenhuizen geheel geschikt voor het bedrijf af te 
leveren, zoodat de besteller nog slechts voor het persooneel en de zieken 
heeft te zorgen, daar overigens alles wat bij mogelijkheid in een ziekenhuis 
kan worden verlangd, zoowel op huishoudelijk, als op verplegingsgebied, 
aanwezig is.”20

Ook Philipp Holzmann in Frankfurt am Main – de aannemer van het Centraal 
Station in Amsterdam – had eigen ontwerpafdelingen en zelfs een 
ingenieursbureau.21 Nederlandse aannemers hadden daarentegen nauwelijks 
ingenieurs in dienst. J.A. van der Kloes, docent kennis van bouwstoffen in Delft
had een aantal zonen van aannemers in de klas, maar geen van hen keerde na 
zijn afstuderen terug naar het familiebedrijf. Van der Kloes in 1896: “Van één 
herinner ik mij, dat hij plan had in de aannemerij te gaan, maar juist hem heb ik 
uit het oog verloren.”22 In 1878 was er slechts één civiel ingenieur in dienst bij 
een (onbekende) aannemer in de burgerlijke en utiliteitsbouw. In 1918 was het 
aantal ingenieurs gestegen tot tien en in 1934 tot 45.23 J.J. van der Wal hoorde 
daar ook bij; hij was in 1925 afgestudeerd in Delft. 

18 A.W. Weissman 1908, 349.
19 'Een bouwkundig grootbedrijf', Bww., 10 (1911) nr. 44, 347-348. Het artikel gebruikte de vormen 

'sleutelklaar opleveren' en 'uitvoering in eigen beheer', hoewel dat niet hetzelfde is. Bij de laatste vorm is 
de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering.

20 H.P. Bosscha 1913, 230.
21 Hans Meyer-Heinrich 1949, 32, 385. Recenter over Holzmann: Manfred Pohl 1999. 
22 J.A. van der Kloes 1896, 105.
23 J.J. van der Wal 1943, 47. De studie maakte onderscheid tussen drie soorten aannemers: grond-, weg- en 

waterbouw, beton en “andere”. Ik heb de cijfers over de laatste categorie gebruikt.
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Aanbesteding
Het belangrijkste voordeel van de openbare aanbesteding was – en is nog altijd 
– de bouwsom. Ten eerste werden de kosten door de concurrentie tussen de 
inschrijvers omlaag gedreven tot nabij of zelfs onder de kostprijs; in principe 
ging het werk altijd naar de laagste inschrijver. Ten tweede wist de 
opdrachtgever direct na de aanbesteding hoe duur het project werd. Al in 1462 
kreeg Philips de Goede het advies om het metselwerk van het Rihourpaleis in 
Rijsel (Lille) aan te besteden. Volgens de rekenkamer van Rijsel zouden de 
kosten een derde tot de helft lager bedragen dan uitvoering in dagloon, terwijl 
het werk drie keer zo snel kon worden uitgevoerd – zonder kwaliteitsverlies. 
Philips sloeg het advies in de wind om later te ontdekken dat de metselaars 
maar twee- tot driehonderd stenen per dag verwerkten: omdat de bouwvakkers 
in dagloon werkten, kregen zij toch wel betaald, ongeacht hun werktempo.24 
Volgens architecten als Weissman en Ingenohl was een aannemer alleen maar 
uit op winst. Zij vergaten dat het de opdrachtgevers waren die voor een 
dubbeltje op de eerste rang wilden zitten; blind voor de laagste inschrijver 
kiezen was vragen om problemen.25 Dat is een les die nog altijd actueel is. 
Aannemers móesten winst maken volgens professor Wattjes in 1925:

“Er kan daarbij geen sprake zijn van 't begrip van een “behoorlijke” of 
“fatsoenlijke” winst, een winstgrens, die fatsoenlijkerwijs niet overschreden 
zou mogen worden. […] Alle mogelijke onvoorziene factoren kunnen, 
geheel buiten schuld van den aannemer, verlies op een werk veroorzaken, 
zelfs zeer aanzienlijk verlies. Op eventueel verlies bij volgende werken, of 
schade wegens eventueel korter of langer stilliggen van het bedrijf tusschen 
twee aannemingen, waarbij de algemeene bedrijfsonkosten doorgaan, moet 
de aannemer bedacht zijn.”26

Een ander voordeel van aanbesteding was dat de opdrachtgever van alle risico 
met betrekking tot de bouw werd verlost – ten koste van de aannemer. Dat werd
eind negentiende eeuw wel heel letterlijk genomen. In de Algemeene 
voorschriften voor de uitvoering en onderhoud van werken onder beheer van 
het departement van Binnenlandsche Zaken (AV) van 1876 stond: “Dadelijk na 
de goedkeuring van de besteding is […] het geheele werk voor rekening en 
risico van den aannemer, die tevens aansprakelijk is voor alle voorkomende 

24 Rihourpaleis: Merlijn Hurx 2012, 111, 125, 127.
25 Over de redenen voor, de problemen van en alternatieven voor gunning aan de laagste inschrijver: J.J. van

der Wal 1943, 175-195. 
26 J.G. Wattjes 1925, 46.

240



beschadigingen, van welken aard ook, welke hij verpligt is ten zijnen koste, en 
ten genoege der directie te herstellen.” De enige uitzonderingen waren 
“dijkvallen, stormvloeden, ijsgang, storm, hagelslag, onweder of brandschade”. 
Bij geschillen tussen de aannemer en de directie (de opdrachtgever en/of 
architect) was bovendien het laatste woord altijd aan… de directie.27 De 
architect F.J. Nieuwenhuis kwam hier in 1884 tegen in opstand: “Een aannemer 
moet zich meestal overgeven, om het zoo eens uit te drukken, met gebonden 
handen en voeten, het hoofd in een strop waarvan de besteder of diens 
deskundige maar het eind behoeft aan te halen om hem meer of minder te 
worgen.”28 Ir. R.P.J. Tutein Nolthenius schreef in 1887 dat de Algemeene 
voorschriften aan het begin van de negentiende eeuw geen problemen hadden 
gegegeven bij projecten van Rijkswaterstaat. “Want de directie kende den 
aannemer en de aannemer kende de directie.” Het ging mis toen de nieuwe 
bouwopgave zich aandiende: “Ten eerste moesten plotseling zeer vele en zeer 
groote werken worden uitgevoerd. Spoorwegen zouden ons land in alle 
richtingen doorkruisen; nieuwe scholen en gevangenissen, post- en 
telegraafkantoren drongen als het ware uit den grond.” Maar pas toen “toen de 
bouwlust van den Staat op den particulier oversloeg, en laatstgenoemde 
blindelings die A.V. en den vorm der rijksbestekken overnam, kwam de 
aannemer in opstand”.29 De slechte rechtspositie van aannemers was de 
belangrijkste reden voor de oprichting van De Aannemer en de Nederlandsche 
Aannemersbond in 1895 en de Raad van Arbitrage in 1907.30

Na een openbare aanbesteding was de organisatie van de uitvoering in 
handen van één persoon: de hoofdaannemer. Wat dat precies inhield, bleek pas 
als hij werd uitgeschakeld, zoals bij partiële aanbesteding, een van de 
alternatieven van tegenstanders van de aannemerspraktijk. De architect J.J. van 
Nieukerken maakte zich bijvoorbeeld sterk voor die uitvoeringsmethode.31 Bij 
partiële aanbesteding werd alle werk per ambacht aanbesteed, zoals het heien, 
het metselen en het schilderen. Modepaleis Hirsch & Cie. (1912) en de 
Effectenbeurs (1913) in Amsterdam werden op die manier uitgevoerd. Hirsch 
had maar liefst 62 bestekken.32 Dat betekende dat de directie 62 aanbestedingen 
moest organiseren. Zonder hoofdaannemer moest de directie bovendien zelf alle

27 Algemeene voorschriften […] 1876, art. 449 (risico), 453 (uitzonderingen), 481 (geschillen). 
28 F.J. Nieuwenhuis 1884, 204 (citaat strop), 205 (citaat risico), 215 (geschillen). Nieuwenhuis verwees naar 

de voorschriften van Waterstaat, waarschijnlijk die van 1882: Algemeene voorschriften […] 1882.
29 R.P.J. Tutein Nolthenius 1887, 122-123.
30 Doelstellingen tijdschrift: 'Een woord vooraf', Aann., 1 (1895) nr. 1, 1-2. Doelstellingen bond: F. de 

Herder 1920, XX-XXI. Over de Raad van Arbitrage: M.A. van Wijngaarden 1982.
31 J.J. van Nieukerken 1907, 294-295.
32 Hirsch: 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. Effectenbeurs: 'Het bouwvak, de 

handel en de fabrikatie van bouwmaterialen in 1913', Bww., 13 (1914) nr. 38, 303. 
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werkzaamheden van de onderaannemers coördineren.33 Dat wil zeggen: zij 
moesten elkaar niet voor de voeten lopen, maar tegelijkertijd moest het werk 
niet over een te lange lange periode worden uitgesmeerd. “Bij splitsing van 
bestekken werd ondervonden, dat onderaannemers steeds op zich zelf werken, 
zonder verband met elkaars werk te houden”, aldus een overheidsrapport uit 
1913.34 Ten slotte was bij partiële aanbesteding niemand verantwoordelijk voor 
tijdige oplevering.35 De aannemer W. van Leeuwen jr. stelde in 1920 tevreden 
vast dat de uitvoering van de Effectenbeurs – waar hij niet bij betrokken was – 
“enorm meer tijd vorderde dan oorspronkelijk werd voorgesteld, hetgeen te 
verwachten was”.36 Een aantal onderaannemers, smeden, zag in 1912 liever dat 
de aannemer zijn coördinerende rol behield. Over de voorstanders van partiële 
aanbesteding zeiden de smeden:

“Ze moeten maar eens een paar keer met een zoogenaamde artistiekeling van
een architect gaan praten om radicaal te genezen. Zoo een die beter schrijft 
dan teekent en van bouwkunst vooral weet, dat het iets is om ruzie over te 
maken, onder elkaar natuurlijk met anderen die er ook niets van weten. […] 
Als ze dan eens een half uurtje gepraat hebben over het edele ambacht en 
over de goddelijke vormen en het heerlijke silhouet en de edele lijnen en ze 
hebben dan de teekening bekeken zonder dat ze er nog iets anders van 
snappen dan dat het iets van ijzer zal moeten worden. […] Dan zullen ze ook
wel denken, och was je in godsnaam maar een aannemer, primo zoudt ge dan
zooveel onzin niet kletsen en secundo zou de teekening beter zijn. Natuurlijk
niet zoo artistiek, bij lange niet, maar duidelijk en te maken.”37

In de praktijk kwam partiële aanbesteding waarschijnlijk weinig voor. Bij 
voorkeur werden alleen zeer specialistische delen gesplitst, zoals het gewapend-
betonwerk, de technische installaties, maar ook het schilderwerk.38 Een tweede 
alternatief was splitsing in onder- en bovenbouw. Deze methode had volgens C. 
Nobel, adjunct-directeur Gemeentewerken van Rotterdam het voordeel “dat 

33 Coördinatie: D.E.C. Knuttel 1898, 92.
34 ‘De bouwvakken, de handel en de fabrikatie van bouwmaterialen in 1912’, Bww., 12 (1913) nr. 41, 305.
35 J.J. van der Wal 1943, 191.
36 W. van Leeuwen jr. 1920, 187. Op p. 188 schreef hij bovendien dat “tusschen principaal en de diverse 

onderaannemers legio geschillen zijn ontstaan, terwijl momenteel, dus eenige jaren na afloop van dien 
bouw, eenige geschillen nog niet zijn opgelost”. 

37 'Hoe de smeden over partieele besteding denken', Opm., 47 (1912) nr. 47, 375.
38 ‘Het bouwvak en de aanverwante nijverheid en handel in 1911’, Bww., 11 (1912) nr. 30, 237; ‘De 

bouwvakken, de handel en de fabrikatie van bouwmaterialen in 1912’, Bww., 12 (1913) nr. 41, 305; 'Het 
bouwvak, de handel en de fabrikatie van bouwmaterialen in 1913', Bww., 13 (1914) nr. 38, 303. 
Schilderwerk was lastig te controleren en dus een kwestie van vertrouwen; daarom werd het bij voorkeur 
door de architect zelf aanbesteed, zodat hij zeker was van een vertrouwd schilder (J.G. Wattjes 1925, 48).
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men tijdens het maken der fundeering den tijd heeft het bestek voor den 
bovenbouw op te maken”. De elektriciteitsfabriek Schiehaven (1905) en het 
krankzinnigengesticht Maasoord (1909) waren bijvoorbeeld op die manier 
gebouwd.39 Na de Eerste Wereldoorlog werd de vraag naar alternatieven zoals 
partiële aanbesteding groter. Vanwege de scherpe en onvoorspelbare stijgingen 
van materiaalprijzen en arbeidslonen rekenden hoofdaannemers met zeer hoge 
risicopercentages of schreven ze zich helemaal niet meer in.40 De Nederlandsche
Handel-Maatschappij in Amsterdam (1926) werd om die reden partiëel 
aanbesteed.41

De voordelen van een hoofdaannemer werden pas echt duidelijk bij 
uitvoering in eigen beheer, waarbij de opdrachtgever de gehele uitvoering in 
eigen hand hield. Op deze manier waren de middeleeuwse kathedralen – 
Gesamtkunstwerken – gebouwd. De Aannemer wees er in 1899 op dat 
aannemers gespecialiseerd in baggerwerken, grondwerken, sluiswerken of grote
gebouwen daarvoor speciaal materieel hadden, denk aan bijvoorbeeld 
bouwkranen. Als een gemeente voortaan alles in eigen beheer zou uitvoeren, 
zou zij “al dat materieel van alle specialiteiten te zamen in eigen bezit moeten 
hebben” of tegen “grof geld” huren.42 Daarnaast vroeg deze uitvoeringsmethode
om architecten die met beide benen op de grond stonden. De Opmerker was in 
1901 in theorie voor eigen beheer, maar zolang de architect of ingenieur zijn 
neus ophaalde voor de praktijk was partiële aanbesteding het hoogste haalbare:

“Dan moet hij bouwstoffen koopen, timmerlieden en metselaars in dienst 
nemen, zich voor de overige werkzaamheden de hulp van bazen met hun 
personeel verzekeren. Den meesten architecten of ingenieurs van den 
tegenwoordigen tijd zal dit vooruitzicht niet toelachen. De beslommeringen, 
die nu een aannemer heeft wenschen zij niet op zich te nemen. Bijna 
uitsluitend theoretisch hun vak bestudeerd hebbende, het teeken- en 
schrijfpapier als hun eigenlijk arbeidsveld beschouwende, voelen zij zich 
niet opgewassen tegen een taak, waarvoor groote kennis der werkelijkheid 
een eerste vereischte is.”43

39 C. Nobel 1907, 345.
40 Verslag van de commissie 1921, 81-88 (lonen), 159 (risicopercentages); Verslag van de commissie 1922, 

56 (materiaalprijzen).
41 HNI BAZE, inv.nr. 943, J.J.J. de Bruijn, '2de vervolg op het Verslag nopens de voorbereiding voor den 

bouw van de nieuwe kantoorgebouwen te Amsterdam en 's-Gravenhage', februari 1920, p. 2-4. De bouw 
werd begonnen in 1920 toen de zeer hoge materiaalprijzen langzaam daalden, “waarvan kon worden 
geprofiteerd door in gematigd tempo te bouwen” ('Het nieuwe kantoorgebouw van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij te Amsterdam, Indië, 10 (1927) nr. 26, 417).

42 'In eigen beheer', Aann., 5 (1899) nr. 47, 2.
43 'Aannemen’, Opm., 36 (1901) nr. 11, 83. De laatste zin werd letterlijk overgenomen van A.W. Weissman 
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Professor Wattjes verklaarde zich in 1925 tegen opdrachten aan een architect-
aannemer (zoals Heilmann & Littmann), maar zijn argumenten gelden ook voor 
uitvoering in eigen beheer. Volgens Wattjes werd zonder scheiding tussen 
ontwerp en uitvoering geen bestek gemaakt: “In den regel geschiedt de 
prijsopgaaf [dan] slechts op den grondslag van een niet eens zeer volledige 
ontwerpteekening met karige omschrijving.”44 De aanbesteding dwong 
daarentegen tot een zorgvuldige omschrijving van het werk in de vorm van 
bestek, tekening en begroting. 

Het raadhuis van Hilversum (1931) werd in eigen beheer uitgevoerd. Dat 
zou goedkoper zijn dan aanbesteding. Architect W.M. Dudok stond aan het 
hoofd van het speciaal opgerichte raadhuisbouwbedrijf, als een bouwmeester 
van een middeleeuwse bouwloods. Dat betekende ook dat hij met zijn 
hoofdopzichter voor belangrijke aankopen naar fabrikanten moest – Dudok 
werd dan ook tijdelijk van zijn taak als directeur Publieke Werken ontheven. 
Uiteindelijk bleek het gebouw met bijna 1,3 miljoen gulden twee ton duurder 
dan begroot. De overschrijdingen werden onder andere veroorzaakt door de vele
wijzigingen van de plannen tijdens de bouw.45 Dat kon, omdat er geen 
duidelijke scheiding tussen ontwerp en uitvoering was; opdrachtgever, architect 
en aannemer waren één. Bij uitvoering in eigen beheer waren de meerkosten 
echter voor rekening voor de opdrachtgever, de gemeente Hilversum. Een ander
voorbeeld van uitvoering in eigen beheer en het risico daarvan was de bouw van
tuindorp Vreewijk in Rotterdam (1918), die volgens de Aannemersbond 
“onnoodig” duur was uitgevallen.46 

Uitvoering
Over de uitvoering van de bouw werd weinig geschreven in 
architectuurtijdschriften.47 Zelfs in de eerste vijf jaargangen van De Aannemer 
was er weinig over te vinden; advertenties voor diafragmapompen en ander 
aannemersmaterieel kwamen nog het dichtste in de buurt.48 Zulke advertenties 
stonden niet in de architectuurtijdschriften. Verder gingen vrijwel alle artikelen 

1898, 84.
44 J.G. Wattjes 1925, 46.
45 Arie den Dikken 2006, 140 (eigen beheer), 151 (raadhuisbouwbedrijf), 170-171 (wijzigingen). Volgens 

Den Dikken werd met uitvoering in eigen beheer een halve ton bespaard en volgens Herman van Bergeijk
1995, 26 een ton. Volgens Den Dikken werden de meerkosten ook veroorzaakt door een andere 
loonadministratie. 

46 Vreewijk: Verslag van de commissie 1921, 159 (nt. 1). Alleen de eerste woningen werden opgeleverd in 
1918.

47 Vgl. W.R.F. van Leeuwen 1993, 225.
48 'De diaphragma pomp', Aann., 3 (1897) nr. 34, 13; 'De Acme pomp', Aann., 3 (1897) nr. 42, 7; 'De 

diaphragma pomp', 4 (1898) nr. 5, 6. 
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in De Aannemer over zaken als de rechtspositie van aannemers. De afdeling 
Amsterdam van de Nederlandsche Aannemersbond schreef in 1900 dan ook dat 
het tijdschrift ronduit saai was – maar dan iets diplomatieker geformuleerd:

“De omstandigheid dat het weekblad De Aannemer, als orgaan van den 
Nederlandschen Aannemersbond, dikwijls zoo weinig belangrijks bevat, 
geeft onze afdeeling aanleiding de vraag te stellen, of de mogelijkheid 
bestaat daarvan meer dan tot nog toe een vakblad te maken, waarin de 
veelvuldig plaats hebbende voorvallen in het bouwvak zooveel mogelijk 
behandeld worden, waardoor de belangstelling ongetwijfeld verlevendigd en 
tevens menigvuldiger zal worden.”49

Een voordeel van aanbesteding was dat de opleveringsdatum van tevoren 
vaststond. Aannemers moesten echter steeds sneller bouwen, omdat 
opdrachtgevers de termijnen steeds korter maakten. Een anonieme schrijver in 
Bouwkundig Weekblad in 1898: “De korte termijnen zijn eenig en alleen het 
gevolg van het verlangen van hen die laten bouwen; het eenigste soms wat deze 
eischen, is dat het werk op een lang vooraf door hen bepaalden tijd gereed 
kome. […] dan en dan moet het gereed zijn –, want men heeft zich reeds voor 
dien tijd verbonden.”50 De canon van de architectuurgeschiedenis zou er 
compleet anders uitzien als hij vanuit aannemers was geschreven. De 
geïllustreerde inzendingen voor het Gedenkboek van den Nederlandschen 
Aannemersbond uit 1920 geven daarvan een voorproefje. “Bij de plaatsing liet 
de Redactie-Commissie zich in hoofdzaak leiden door de belangrijkheid van het
bouwwerk uit aannemersoogpunt: de noodzakelijkheid van zeer snelle 
uitvoering, eigenaardige moeilijkheden in verband met de geschiktheid van het 
bouwterrein en de te verwerken materialen, toepassing van nieuwe constructies 
of bijzonderen aard van het bouwwerk.” Het hoofdkantoor van de firma R.S. 
Stokvis in Rotterdam (1911), “een der grootste gebouwen in ons land”, werd in 
dertien maanden gebouwd, “hetgeen in dat korte tijdsbestek heel wat 
organisatievermogen vergde”. Een wijk van 129 woningen in Leeuwarden was 
met aftrek van de wintertijd binnen acht maanden opgeleverd. 
Aardappelmeelfabriek De Drie Provinciën in Oostwold (gemeente Leek) werd 
tussen maart en september 1914 uit de grond gestampt, “ondanks de stagnatie 
veroorzaakt door de mobilisatie in Augustus”. De graansilo St. Job in Rotterdam
(1913) van “betonijzer” werd gebouwd in tien maanden – twee maanden sneller

49 'Weinig belangrijks?', Aann., 6 (1900) nr. 30, 2.
50 ‘Snelle uitvoering van bouwwerken’, BW, 18 (1898) nr. 10, 68.
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dan vereist.51 De Bouwwereld in 1909:

“Die gemoedelijke dagen van weleer toen van November tot Maart alle werk
stil stond en de metselaar den wintertijd kon zoek maken met steentjes 
slijpen, behooren zelfs op een boerendorp tot het verleden. Haast is de 
hoofdvoorwaarde geworden. De principaal dringt den architekt, deze den 
uitvoerder. En wie gewaar wordt dat men zijn mededinger in zes maanden 
weet te helpen, stelt op zijn beurt er maar vijf ter beschikking. Bij den bouw 
van een tijdelijk nieuw telefoonbureau te Parijs in plaats van 't afgebrande 
van de rue Gutenberg, was spoed een eerste vereischte. De tijd van 
oplevering moest beslissen aan wie de gunning zou geschieden. Groote 
Europeesche firma's bedongen 6 à 8 maanden, een Amerikaansche… 2. Het 
begin harer werkzaamheden was een extra goederensneltrein te doen loopen 
om nog haar materieel de eerst vertrekkende mailboot te doen halen!”52

Zulke uitzonderlijke prestaties waren onder andere te danken aan de Amerikaan 
Frederick Winslow Taylor, die begin twintigste eeuw (fabrieks)arbeiders 
efficiënter wilde doen werken op basis van nauwkeurige tijdstudies. Zijn vorm 
van rendementsdenken vond ook zijn weg naar aannemers. Toen het 
Amerikaanse bedrijf Westinghouse Electric Company een nieuwe fabriek wilde 
bouwen in Manchester in 1901, schatten Engelse aannemers de bouwtijd op 
minimaal vijf jaar. De opdrachtgever had achttien maanden in gedachten. 
Volgens de Amerikaanse aannemer James C. Stewart kon het zelfs nóg sneller.53

Hij werd prompt overgevaren en met hem “kwamen de amerikaansche 
assistenten, technikers, bouwopzichters en eenige onderbazen mede”. Dat 
schreef een Duitse architect in 1902, die twee jaar in Amerika had gewerkt. 
Trage bouwvakkers werden ontslagen, de lonen werden met tien procent 
verhoogd, bij dreigende stakingen werden de lonen nog verder verhoogd en 
“ieder detail van den arbeid” stond onder strenge controle. De Amerikaanse 
leiding “had de geweldige menigte arbeiders in de hand, als een den bestuurder 
gehoorzamend werktuig”.54 Stewarts aanpak werkte: de standaard van de 
Engelse metselaarsvakbond was 450 stenen per dag, maar de lokale metselaars 

51 F. de Herder 1920, 259 (verantwoording redactie), 262 (Stokvis), 268 (Leeuwarden), 274 (Drie 
Provinciën), 286 (St. Job). De woningen in Leeuwarden werden begrensd door het Cambuursterpad, de 
Auke Stellingwerfstraat en de Jacob Binckestraat. 

52 ‘Echo’s. IV. De zenuwen van den architekt’, Bww., 8 (1909) nr. 5, 34.
53 Brian Bowen 2010, 87. Dit artikel behandelt de bouw van British Westinghouse Electric, maar legt geen 

relatie met Taylor. Voor de exacte gegevens houd ik steeds Bowen aan, omdat ze in De Bouwwereld niet 
altijd klopten.

54 'Twee jaren architect op een bureau in Noord-Amerika', Bww., 1 (1902) nr. 27, 225-226. Tien procent 
loonsverhoging: Brian Bowen 2010, 94. 
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bereikten een gemiddelde van maar liefst 1.400 en soms zelfs 1.800 stenen per 
dag. Ter vergelijking: bij het paleis van Philips de Goede in de vijftiende eeuw 
waren zoals bleek de 'luie' metselaars niet boven de driehonderd uitgekomen. 
De bouw in Manchester was in een jaar voltooid – drie maanden eerder dan 
gepland.55 “Snelheid is de natuur van den Amerikaan”, aldus de Duitse architect 
in 1902. Als zijn landgenoten niet oppasten zouden de Amerikanen ook het 
Kanaal oversteken, “indien daar niet met energie tegen de verouderde 
werkwijzen en de lieve sleur wordt opgetreden!”56 Wat snelle uitvoering betreft, 
waren de Amerikanen dus wereldleiders, níet de Duitsers.

De moordende concurrentie bij aanbestedingen drukte de bouwsom tot nabij 
of zelfs onder de kostprijs. Innovatie was de enige – eerlijke – manier waarop 
een aannemer nog winst kon maken. Mechanisatie in de vorm van heimachines,
kranen en bouwliften was een belangrijke manier om sneller te werken voor een
lagere prijs: een machine bespaarde arbeidskosten en bovendien werkten 
paardenkrachten veel sneller dan mensenhanden.57 Grootschalige mechanisatie 
rendeerde echter alleen bij nieuwe gebouwtypen, vanwege hun grote schaal en 
hoge prijs en kwam pas na 1900 echt op gang.58 Een voorbeeld is het 
Vredespaleis in Den Haag (1913). In het overzichtswerk A History of 
Architecture: Settings and Rituals (1985) wordt het gebouw alleen genoemd om
H.P. Berlage's visie op de geveldecoratie te vermelden.59 Onvermeld bleef dat 
het Vredespaleis met uiterst vooruitstrevende – 'Amerikaanse' – methoden werd 
gebouwd. De bovenbouw werd uitgevoerd door de N.V. Nederlandsche 
Aanneming-Maatschappij, voorheen H.F. Boersma, dezelfde firma van de twee 
wervende publicaties. Er werd gewerkt met een minimum aan mensen, circa 
tweehonderd, waaronder twintig metselaars met slechts zes opperlieden. De 
aannemer had namelijk zwaar geïnvesteerd in machines, alle elektrisch, “tot de 
kalkmolen toe”. Alleen al de steigers met kranen en liften kostten 
veertigduizend gulden. Ter vergelijking: daar kon het halve botanisch 
laboratorium van Groningen voor worden gebouwd. De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant in 1910:

55 Brian Bowen 2010, 93.
56 'Twee jaren architect op een bureau in Noord-Amerika', Bww., 1 (1902) nr. 27, 225.
57 W.R.F. van Leeuwen 1993, 208 (kostenbesparing door innovatie), 226 (heimachines). Over steigers, 

kranen, rails en liften op de bouwplaats: Hugo Koch 1901, 210-263. In de weg- en waterbouw werden 
vooral stoommachines en brandstofmotoren gebruikt en in de woning- en utiliteitsbouw vooral 
elektromotoren (J.J. van der Wal 1943, 57-59).

58 J.J. van der Wal 1943, 47-49 (mechanisering na 1900) 87 (mechanisering bij grote gebouwen). Volgens 
W.R.F. van Leeuwen 1993, 226-227 werd eind negentiende eeuw met uitzondering van het heiwerk 
weinig gemechaniseerd.

59 Spiro Kostof 1985, 685-686.
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“Het gesteigerte, opgetrokken naar het denkbeeld van den aannemer van den
bovenbouw, is tachtig meter lang en staat zeventien meter boven het terrein 
uit, aan de vier zijden om het werk. Daar boven overheen is een spoorweg 
gelegd, waarlangs twee electrische kranen zich vrij bewegen, ieder met een 
hefvermogen van 2500 kilo. Deze gracieuse mechaniekjes, zoo licht en met 
den sierlijk geheven arm tegen de lucht aan, tillen zonder moeite de massale 
blokken steen van den grond, zoodat die dan met 't grootste gemak door niet 
meer dan twee werklieden naar willekeur kunnen worden gesteld. En langs 
deze steigers, aan den voor- en achtergevel, verheffen zich als kloeke torens 
de beide twee-en-twintig meter hooge kokers, waardoorheen de electrische 
liften het materiaal naar boven brengen tot vrachten van tweeduizend kilo, 
wanneer de spoorwagens die langs een zijlijn van de stoomtram aangevoerd 
hebben op het terrein, waar ze dan over een draagbaar spoor verder worden 
verplaatst.”60 

60 'Onder de menschen. De bouw van het Vredespaleis. II. (Slot)', NRC, 21-7-1910. Over de 
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11. De bovenbouw van het Vredespaleis in Den Haag werd uitgevoerd door de N.V. Nederlandsche 
Aanneming-Maatschappij. Om zo snel en goedkoop mogelijk te bouwen maakte de firma gebruik van het 
nieuwste materieel, zoals een steiger met elektrische kranen – op rails – en elektrische bouwliften voor het 
materiaaltransport. (Foto: C.J. de Gilde, 1910). 



Een van de voordelen van de hoofdaannemer was dat hij alle werkzaamheden 
op de bouwplaats coördineerde, dat bleek al bij de partiële aanbesteding. Bij een
klein gebouw was de organisatie van de bouwplaats gemakkelijk te overzien, 
maar bij grote, complexe gebouwen moest dit aan een specialist worden 
overgelaten. Bouwmaterialen moesten snel worden gelost en naar de juiste 
plaats in het gebouw worden gebracht. Als ze niet gelijk werden verwerkt, 
moesten de materialen ergens worden opgeslagen waar ze niet in de weg 
stonden en gemakkelijk door de opzichter geïnspecteerd konden worden. De 
noodzaak van coördinatie was het grootste als bedrijven ongestoord wilden 
kunnen doorwerken tijdens de bouw. 

Ongestoord doorwerken leverde vooral problemen op als het nieuwe gebouw
op de plaats van het oude moest komen te staan. Dat leverde voor de aannemer 
een logistieke puzzel op, waarin slechts een deel kon worden gesloopt en 
bebouwd, terwijl een ander deel bleef staan. De bedrijfsmedewerkers zaten 
ondertussen op een kluitje gepakt – met al het lawaai van de verbouwing. 
Ongehinderde bedrijfsvoering in combinatie met een snelle uitvoering vroeg 
echter om een waterdichte planning: bouwmaterialen moesten precies op tijd 
worden geleverd, de ene onderaannemer moest gelijk na de ander aan de slag 
kunnen, zonder dat ze elkaar in de weg liepen. Een vertraging van het ene 
onderdeel had gevolgen voor de hele planning. Een krappe planning betekende 
bovendien dat er in ploegendienst – dus dag en nacht – moest worden gewerkt. 
Alles om de opleveringstermijn te halen. Het Bouwkundig Tijdschrift in 1904 
over de Amsterdamsche Bank in Amsterdam: 

“Nu moet men vakman zijn om goed te kunnen begrijpen welke enorme 
moeielijkheden aan het bouwen onder dergelijke omstandigheden zijn 
verbonden. Het sprak dan ook van zelf, dat, mede ter wille van een geëischte
spoedige voltooiing, dag en nacht, met verschillende ploegen arbeiders, met 
alle macht moest worden doorgewerkt. Dat het werk dan ook zonder 
ongelukken of tegenspoeden bij tijds is tot stand gekomen, is het gevolg van 
helder inzicht, verstandig overleg en goede leiding bij ontwerper en 
uitvoerders, tot deze laatsten den aannemer en den dagelijkschen opzichter 
rekenende.”61

gemechaniseerde bouw van het Vredespaleis: Arthur Eyffinger 1988, 97; Johan Joor 2013, 65. Het 
botanisch laboratorium was geraamd op circa tachtigduizend gulden: 'Afloop van verk. en aanbest.', 
NvhN, 12-12-1894.

61 ‘Het gebouw der Amsterdamsche Bank te Amsterdam’, BT, 22 (1904), 42.
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21. INLEIDING: hoe werkt een gebouw?

Overzichtswerken van de architectuurgeschiedenis beschrijven voornamelijk de 
kunstzinnige aspecten van gebouwen. Ze ontleden de gevel en soms ook het 
interieur en beschrijven de verschillende  onderdelen stuk voor stuk. Een 
willekeurig voorbeeld is de Österreichische Postsparkasse in Wenen (1906), 
ontworpen door Otto Wagner. David Watkin in 2001: “De vier 
bovenverdiepingen zijn bekleed met witte marmeren platen die duidelijk 
zichtbaar met aluminium bouten aan de pui zijn bevestigd. De voorgevel wordt 
bekroond door twee gestileerde engelen, eveneens van aluminium, van de 
beeldhouwer Othmar Schimkowitz. […] De centrale lokettenhal, die met zijn 
beglaasde dak op een licht geraamte van geklonken staal steunt en een vloer van
glazen stenen heeft, wordt nog altijd als een logische en harmonische toepassing
van nieuwe bouwmaterialen bewonderd.”1 William J.R. Curtis in 2007 over 
hetzelfde gebouw: “The façades themselves were covered in thin marble sheets 
with bolt-heads expressed and dramatized by shiny aluminium caps.” En over 
de lokettenhal: “The glass was detailed to supply a milky white, weightless skin
diffusing the daylight, while the floor (which had the bank-vaults directly 
beneath it) was made from translucent bricks.”2 Overzichtswerken besteden dus 
wel degelijk aandacht aan nieuwe gebouwtypen zoals banken en aan nieuwe 
bouwmaterialen als aluminium en glazen bouwstenen, maar de gebouwen 
worden op dezelfde manier beschreven als Griekse tempels en de materialen als
frontons, kapitelen en zuilen.

De stelling van dit boek is dat architectuur meer is dan stijl, dat architectuur 
in de eerste plaats een ruimtelijke oplossing voor een maatschappelijk probleem
is. In het eerste deel heb ik laten zien dat de grote veranderingen in de 
maatschappij vanaf omstreeks 1850 om nieuwe gebouwtypen vroegen. In het 
tweede deel heb ik laten zien dat deze nieuwe bouwopgave tot arbeidsdeling 
dwong. In het derde deel komt alles samen. Centraal staat steeds de vraag: hoe 
werkte het gebouw? Of, anders gezegd, hoe beantwoordde het aan zijn doel? 
Het uitgangspunt voor ieder hoofdstuk is de maatschappelijke opgave – het 
programma van eisen – zoals beschreven in deel een. Vervolgens laat ik zien 
hoe alle onderdelen van het gebouw waren ontworpen om die opgave op te 
lossen, van de plattegrond tot de bouwtechniek en zelfs de stijl. De opgave 
dicteerde de architectuur. De nieuwe gebouwtypen waren bijna als machines 
georganiseerd, zó ver was de functionaliteit doorgevoerd. De gebouwen in deel 

1 David Watkin 2001, 548.
2 William J.R. Curtis 2007, 67-68.
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drie vormen het bewijs dat architectuur meer is dan stijl en dat architectuur een 
ruimtelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. De 
gebouwbeschrijvingen in deel drie zijn daarmee voorbeelden – blauwdrukken – 
voor een rijkere architectuurgeschiedenis.

Zelfs de stijl stond dus vaak in dienst van de functie van een gebouwtype: de
gevel van een modehuis moest klanten verleiden en de gevel van een ziekenhuis
moest patiënten opvrolijken. Hiervoor is het nodig om een kleine omweg te 
maken naar de begrippen 'waarheid' en 'karakter', die centraal stonden in de 
architectuur van de negentiende eeuw. 'Waarheid' was de uitdrukking van de 
plattegrond en constructie in de gevel: ruimten met verschillende functies 
moesten van buiten als zodanig zichtbaar zijn – form follows function – en de 
draagstructuur mocht niet gemaskeerd worden. 'Karakter' was de uitdrukking 
van de functie van het gebouw, waarbij een gevangenis bijvoorbeeld het 
uiterlijk van een vesting kreeg. De gevels van modehuizen en ziekenhuizen 
zouden dus gevels met karakter kunnen worden genoemd, maar gingen in feite 
nog verder: hun 'stijl', hun esthetische vormgeving, werkte mee aan de 
vervulling van de gebouwfunctie – door klanten te verleiden en patiënten op te 
vrolijken – in plaats van alleen maar de functie van het gebouw uit te drukken. 
De geschiedenis van de 'moderne', twintigste-eeuwse architectuur is 
doortrokken van het begrip 'waarheid', waardoor gevels met 'karakter' lange tijd 
als onmodern werden gezien. De komende hoofdstukken laten zien dat het 
gebruik van historiserende bouwstijlen soms juist uitgesproken functioneel 
was.3

Ik ben niet de eerste die zich afvraagt hoe een gebouw werkte. Émile Zola 
onderzocht in de negentiende eeuw al hoe warenhuis Le Bon Marché in Parijs 
functioneerde voor zijn roman Au bonheur des dames. En Michael B. Miller 
schreef een eeuw later, in 1981, over hetzelfde gebouw: “How did the machine 
work?”4 Ik ben vooral geïnspireerd door C.P. Krabbe die in 2007 over 
negentiende-eeuwse stations schreef: "Het was indertijd gebruik dat de reizigers
ruim voor vertrek aankwamen en hun bagage afgaven, zoals nu op luchthavens 
het geval is."5 Krabbe verklaarde daarmee in één zin de noodzaak van 
wachtkamers voor de verschillende sociale klassen en opslagruimten voor de 
bagage. De parallel met het heden maakt duidelijk hoezeer de massamobiliteit 
uit de negentiende eeuw lijkt op de onze; hoe oud onze moderne maatschappij 
in feite is. 

3 Over waarheid en karakter: Auke van der Woud 1997.
4 Michael B. Miller 1981, 48.
5 Coert Peter Krabbe 2007, 472.
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De casussen die de volgende hoofdstukken vormen, zijn gekozen op basis 
van het aantal beschikbare bronnen: tijdschriftartikelen, boeken, archieven en 
ook foto's. De meeste gebouwen die ik behandel stonden in de Randstad, want 
daar werden de meeste gebouwd en gepubliceerd. De universitaire laboratoria 
die rond 1900 in Groningen werden gebouwd zijn uitgebreid beschreven in 
Academia Groningana, het jubileumboek ter ere van het driehonderdjarig 
bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen in 1914. Het bevat onder andere 
twaalf artikelen van evenveel hoogleraren over hun laboratorium – de 
gebouwen waren het visitekaartje van de universiteit.6 Van alle Nederlandse 
schouwburgen in de periode 1890-1918 werd veruit het meeste geschreven over
de Stadsschouwburg in Amsterdam (1894). Er stonden artikelen in onder andere
Architectura, Eigen Haard, De Opmerker en in vele kranten. De 
Stadsschouwburg werd zelfs beschreven in het standaardwerk Modern Opera 
Houses and Theatres uit 1897.7 Het Stadsarchief Amsterdam bevat een 
uitgebreid archief van de N.V. Stadsschouwburgmaatschappij.8 Over mode- en 
warenhuizen werd niet veel gepubliceerd in architectuurtijdschriften. De 
weinige artikelen waren meestal niet veel meer dan een korte tekst vergezeld 
van een plaat.9 Over Hirsch & Cie. in Amsterdam zijn echter vele 
krantenartikelen geschreven, vooral bij de opening in 1912. Het Stadsarchief 
Amsterdam bevat zo'n honderd foto's van het gebouw. Het nieuwe ziekenhuis 
van Groningen (1903) is tot in de kleinste details beschreven door geneesheer-
directeur dr. G. van Eysselsteijn in een boek van meer dan tweehonderd 
pagina's. Werkelijk alles kwam aan bod, van de gebouwen en technische 
installaties tot de meubels en zelfs de patiëntenmenu's.10 Over de septic 
tankinstallatie verscheen in 1904 zelfs een apart boekje.11 In De Bouwwereld en 
De Ingenieur staan artikelen over meerdere gestichten, maar het Noord-
Hollands Archief heeft bijzonder veel foto's over Duin en Bosch bij Castricum. 
Daarom is voor dit gesticht gekozen. Over het openbaar slachthuis in Den Haag 
(1911) bestaat een artikel in De Ingenieur van de ontwerpers en het Haags 
Gemeentearchief bevat een grote hoeveelheid bouwtekeningen en foto's van het 
slachthuiscomplex.12 

De gebouwtypen die ik in de volgende hoofdstukken behandel zijn zo 

6 Is. van Dijk 1914, 461-552. 
7 Edwin O. Sachs 1897a, 47-48.
8 SAA 354. 
9 Bijv. 'Winkelhuis aan het Koningsplein te Amsterdam', BW, 19 (1899) nr. 1, 5; 'Gebouw der firma A. 

Kreymborg en Co. te Amsterdam', BW, 25 (1905) nr. 10, 126.
10 G. van Eysselsteijn 1907. Menu's: p. 186.
11 De septic tank installatie 1904.
12 Artikel: A. Schadee 1911, 788-808. Bouwtekeningen: HGA 0516-01, inv.nr. 744-788. 
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uiteenlopend mogelijk, om te laten zien dat álle nieuwe gebouwtypen zeer 
complex waren, of het nu om een typisch voorbeeld van schone bouwkunst ging
als een theater of om een industrieel complex als een slachthuis. Dit boek is 
echter geen encyclopedie van gebouwtypen. Zes verschillende moeten voor het 
betoog ruimschoots volstaan. De casussen worden behandeld naar toenemende 
complexiteit in schaal, plattegrond, techniek en organisatie. Als belangrijkste 
graadmeter voor de complexiteit heb ik de bouwkosten genomen: het botanisch 
laboratorium in Groningen was geraamd op bijna tachtigduizend gulden, het 
slachthuis van Den Haag op meer dan twee miljoen.13  

Overigens besteed ik weinig aandacht aan aannemers, omdat er nauwelijks 
gegevens zijn. De informatie beperkt zich meestal tot een verslag van de 
aanbesteding, met daarin de naam van de aannemer en de aanneemsom. Over de
gebruikte uitvoeringsmethoden is weinig tot niets bekend.

Ook heb ik ervoor gekozen om de volgende hoofdstukken vooral met foto's 
in plaats van bouwtekeningen te illustreren. Dat lijkt op het eerste gezicht 
misschien vreemd voor een boek over de functionele en bouwtechnische 
aspecten van architectuur. Bouwtekeningen zijn door hun grote schaal echter 
vaak onleesbaar als ze voor een boek sterk worden verkleind. Mijn bedoeling is 
om de lezer mee te nemen naar het verleden om samen door het gebouw te 
wandelen. Foto's zijn daarvoor veel geschikter.

13 Raming laboratorium: 'Afloop van verk. en aanbest.', NvhN, 12-12-1894. Slachthuis: A. Schadee 1911, 
789. De bouwkosten zijn natuurlijk niet altijd synoniem aan complexiteit: het Rijksmuseum in 
Amsterdam kostte ook twee miljoen gulden – een verdubbeling van de raming – maar dat was 
vermoedelijk te wijten aan de grote hoeveelheid beeldhouwwerk en de doorrit in het midden (Auke van 
der Woud 1997, 162).
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22. UNIVERSITAIRE LABORATORIA, Groningen (1892-1912)

Rond 1890 waren de meeste wetenschappelijke disciplines van de 
Rijksuniversiteit Groningen ondergebracht in bestaande gebouwen, die hoe 
langer hoe slechter voldeden. In de eerste helft van de negentiende eeuw kon 
wetenschappelijk onderzoek nog met relatief eenvoudige middelen worden 
bedreven. Ideeën lagen weliswaar niet voor het grijpen, maar een willekeurig 
gebouw of zelfs een keuken kon volstaan als werkplaats. Rond 1890 waren de 
experimenten ingewikkelder geworden, maar de gebouwen zaten in de weg, 
verhinderden soms hele onderzoeken. Om dieper te graven naar kennis waren 
speciale laboratoria nodig. Ondertussen was ook het onderwijs sterk veranderd. 
Kennis beklijfde beter als de hoorcolleges werden ondersteund met beelden en 
studenten vervolgens in practica zelf aan de slag gingen, om te oefenen in het 
graven naar kennis met microscopen en andere instrumenten. Ook deze 
veranderingen vroegen om nieuwe gebouwen. 

Rond de eeuwwisseling vond een kleine bouwexplosie plaats in Groningen 
met nieuwe laboratoria voor natuurkunde (1892), botanie (1899), mineralogie 
en geologie (1901), pathologische anatomie (1903/1904), anatomie en 
embryologie (1909), fysiologie (1911) en scheikunde (1912).1 In het nieuwe 
Academiegebouw (1909) kwam bovendien een psychologisch instituut. De 
gebouwen werden stuk voor stuk ontworpen door de Rijksbouwkundige voor de
gebouwen van onderwijs: J. van Lokhorst en zijn opvolger J.A. Vrijman. Achter
de gevel weerspiegelden de laboratoria de nieuwste ontwikkelingen in 
natuurwetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs: ze hadden bijna 
allemaal onderzoeksruimten en practicumzalen, afgestemd op het type 
onderzoek dat er plaatsvond en fotografische projectie in de collegekamers. 
Alleen het psychologisch instituut had geen practicumzaal en alleen het 
natuurkundig laboratorium had geen projectie-inrichting. Om een bredere 
indruk te kunnen geven van de veranderingen in de natuurwetenschappen heb ik
ervoor gekozen om laboratoria van verschillende disciplines in één hoofdstuk te
behandelen. De vergelijking van disciplines ligt bovendien voor de hand, omdat
de gebouwen inwendig sterk op elkaar leken, met hun verdeling in onderzoeks- 
en onderwijsruimten. 

Opvallend is dat de eerste drie laboratoria van Van Lokhorst in Groningen 

1 De collegezaal van het pathologisch-anatomisch laboratorium werd in 1903 in gebruik genomen, maar het
gebouw was pas bij het begin van het cursusjaar 1904-1905 “op den bouwmeester veroverd”. Er vond 
geen officiële opening plaats (R.A. Reddingius 1914, 508). Over de gebouwen van de Rijksuniversiteit 
Groningen 1876-1914, met verdere literatuurverwijzingen: Klaas van Berkel 2017, 117-180. Over het 
botanisch laboratorium in Groningen: Jaline de Groot 2018, 88-105. 
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waren ontworpen in een neogotische stijl die aanschuurde tegen de 
neorenaissance; deze bouwstijl drukte niet hun moderne functie uit – ze hadden 
geen 'karakter'. Zo schreef het Bataviaasch Nieuwsblad in 1892 over een 
gebouw dat op het eerste gezicht “een klooster of katholiek gasthuis” leek. “Het
gebouw met hooge kerkramen en in lood gevatte ruitjes is echter volstrekt geen 
katholieke instelling, maar het nieuw gebouwde natuurkundig laboratorium 
[…].”2 De reden voor Van Lokhorst om de neogotische stijl te gebruiken was 
dat deze asymmetrische plattegronden mogelijk maakte. Dat stelde de architect 
in staat om strikt vanuit het programma van eisen te ontwerpen oftewel van 
binnen naar buiten te bouwen. Een classicistische vormgeving zou hem 
daarentegen tot symmetrische plattegronden dwingen. Zo weigerde Van 
Lokhorst in 1880 de stijl van het hygiënisch laboratorium in Groningen aan te 
passen aan het naastgelegen, oude Academiegebouw (1850), onder andere 
omdat de classicistische stijl ervan tot symmetrie dwong en daarom een 
doelmatige plattegrond in de weg stond.3 

2 'Gemengde berichten', Bataviaasch Nieuwsblad, 25-8-1892. 
3 P. Rosenberg 1987, 11-12 (ontwerpwijze), 34 (hygiënisch laboratorium). Volgens Van Lokhorst waren de 
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12. Drie van de zeven nieuwe universitaire laboratoria in Groningen. Van links naar rechts: fysiologie aan de 
Bloemsingel en anatomie-embryologie en pathologische anatomie aan de Oostersingel. Ze vervingen panden 
in de binnenstad die ongeschikt waren geworden. 



Op Van Lokhorsts argumentatie valt het nodige af te dingen. Aan de 
achterzijde van het Academiegebouw waren namelijk drie uitbouwen van 
verschillende grootte, waaronder een voor het oude natuurkundig en 
scheikundig laboratorium. Ook achter een symmetrische voorgevel kon dus een 
asymmetrische plattegrond schuilgaan. Bovendien waren er meer esthetische 
keuzes die een ongedwongen groepering van ruimten mogelijk maakten, zoals 
het veel gebruikte eclecticisme en, iets later, de art nouveau.

Bij de opening van een nieuw laboratorium werd de Rijksbouwkundige 
echter steevast geroemd, omdat hij de eisen van de wetenschap boven die van 
de esthetiek zou hebben gesteld. De hoogleraar botanie in 1899 tegen Van 
Lokhorst: “Nooit moest ik van U hooren, dat dit of dat onmogelijk was wegens 
architectonische belangen, want gij weet, dat ieder offer aan de wezenlijke 
bestemming van een gebouw gebracht, ten slotte het bouwkundig schoon 
verhoogt.”4 En de hoogleraar scheikunde in 1912 tegen Vrijman: “Zonder 
uiterlijke praal, en in strakken eenvoud, hebt Gij, met inachtneming der vele 
technische eischen, die U gesteld moesten worden, dit gebouw doen verrijzen.”5

Veelzeggend is ook dat het hoofdstuk over natuurkundige laboratoria in het 
Handbuch der Architektur uit 1905 slechts één alinea aan de 
“Außenarchitektur” wijdde. De rest van het hoofdstuk bewees hoe door en door 
functioneel dit nieuwe gebouwtype hoorde te zijn, tot in de kleinste details. Als 
men beladen met instrumenten door het gebouw liep, konden rechte deurklinken
met de elleboog worden geopend, met ongelukken als gevolg; gebogen 
deurklinken konden niet met de elleboog worden geopend en voorkwamen dus 
ongelukken. In kamers waar met zuren, zouten en alkaliën werd gewerkt, 
verdienden geasfalteerde vloeren de voorkeur en in ruimten voor optische 
experimenten mocht de muurverf niet spiegelen. Decoratie was uit den boze; 
meubels met kroonlijsten, kapitelen en houtsnijwerk werden afgedaan als 
stofnesten.6 

Onderzoek
Alle laboratoria in de stad Groningen werden gebouwd op de plaats van de 
ontmantelde vestingwerken, met uitzondering van het botanisch laboratorium, 
dat verbonden was aan de hortus botanicus in het noorden van de stad. Het grote
perceel van natuurkunde vormde een buffer tegen verkeersoverlast en tegen 

klassieke decoratie-elementen bovendien duurder om uit te voeren en te onderhouden, terwijl de 
“klassieke cordons en dorpels” het hemelwater niet goed afvoerden.

4 J.W. Moll 1899, 21. 
5 F.M. Jaeger 1912, 46-47.
6 Carl Junk 1905, 179-181 (details), 205 (exterieur).
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schaduw van belendende panden – waarschijnlijk in verband met experimenten 
met zonnestralen.7 Pathologische anatomie kwam direct naast het nieuwe 
ziekenhuis, om het lijkenvervoer zo kort mogelijk te houden.8 De “eigenaardige 
stand” van het laboratorium ten opzichte van de rooilijn werd gedicteerd door 
de zon: “Alle lokalen, waar wetenschappelijke arbeid wordt verricht, liggen op 
het Noorden”.9 Ook de schaalvergroting van de gebouwen vroeg om een groot 
terrein buiten de stad. Fysiologie bijvoorbeeld bestond volgens de hoogleraar 
eigenlijk uit drie laboratoria onder één dak. “Is het wonder, dat onder zulke 
omstandigheden een laboratorium voor physiologie betrekkelijk groote 
afmeetingen gaat aannemen en een veelzijdig, uitgebreid instrumentarium en 
mobilair behoeft?”10 Bovendien moest er rekening worden gehouden met 
toekomstige uitbreidingen, want de wetenschap stond niet stil. Hoogleraar 
botanie prof. dr. J.W. Moll in 1926: “Toen 't laboratorium klaar was, schrikte ik 
eigenlijk: 't leek tweemaal te groot. Nu is het tweemaal te klein.”11 

Van alle laboratoria in Groningen was de functionaliteit bij natuurkunde het 
verst doorgevoerd. Het gebouw was een onderzoeksmachine. Natuurkundig 
onderzoek vroeg allereerst om een trillingsvrije opstelling: metingen mochten 
niet verstoord worden door verkeer op straat of studenten in het gebouw. Op 
zoek naar zo'n opstelling was dr. H. Kamerlingh Onnes rond 1888 nog in het 
hondenhok van de amanuensis beland.12 In het nieuwe natuurkundig 
laboratorium was dat niet langer nodig. Ten eerste werd het gebouwd op de 
plaats van een bastion in de vroegere vestingwal: “door dien last is gedurende 
meer dan twee eeuwen de bodem saamgedrukt”, aldus prof. dr. H. Haga bij de 
opening in 1892. Ten tweede beschikte de nieuwbouw over vijf ruimten op de 
begane grond speciaal voor trillingsvrije opstellingen. De houten dekvloer was 
verdeeld in losse vierkante vakken die gemakkelijk konden worden 
weggenomen. Daaronder lag een hardstenen plaat met een eigen, extra zwaar 
uitgevoerde fundering. De omtrek van de plaat was steeds net iets kleiner dan 
de omtrek van het vertrek, waardoor de fundering van de stenen ondervloer 
losstond van de rest van de draagconstructie en dus van trillingen van vloeren 

7 H. Haga 1892, 7.
8 NA 2.04.13, inv.nr. 506, curatoren, 'Programma van eischen voor een nieuw Pathologisch-Anatomisch 

Laboratorium, met eene bijlage zijnde een schetsplan, van genoemde inrichting ontworpen', 29-12-1898.
9 Saxa loquuntur 1903, 26.
10 H.J. Hamburger 1911, 28-29. Op p. 11 klaagde Hamburger over “de nabijheid der lichtfabrieken, die door

de daar ontwikkelde rookpartikeltjes verschillende belangrijke vertrekken dreigen te benadeelen, tot op 
zekere hoogte zelfs onbruikbaar te maken”. 

11 W. van Itallie-van Embden 1926. In het oorspronkelijke ontwerp van het botanisch laboratorium was al 
rekening gehouden met uitbreiding door de aankoop en sloop van belendende huizen. Dat plan werd 
tussen 1909 en 1910 uitgevoerd (J.W. Moll 1914, 470).

12 J. Huizinga 1914, 220.
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en muren. Door de grootte van de plaat konden metingen overal in het vertrek 
plaatsvinden, terwijl andere laboratoria in Groningen, zoals botanie, “trilvrij 
gefundeerde zerken” hadden van hooguit een vierkante meter. Nog tijdens de 
bouw deed de hoogleraar natuurkunde – geheel naar zijn aard – een 
geïmproviseerde meting om te zien of het doel was bereikt:

“[…] en toch bleef het beeld der verdeeling geheel rustig en onbewegelijk, 
terwijl in een der dicht bij zijnde muren van het gebouw met hamer en 
breekijzer een groot gat gehakt werd en ook toen in het vertrek zelf op den 
vloer of zelfs op den pijler, onmiddellijk naast den kijker, gestampt of 
gesprongen werd. Slechts het rijden van zwaar beladen vrachtwagens bracht 
den geheelen bodem in trilling en gaf een kleine op- en neergaande 
beweging aan het beeld der verdeeling, welke beweging echter in geenen 
deele hinderlijk voor waarnemingen was.”13

13 H. Haga 1892, 7-8. Botanie: J.W. Moll 1914, 472. 
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13. De werkkamer van prof. dr. H. Haga in het natuurkundig laboratorium aan de Westersingel. De vloer is 
samengesteld uit losse, vierkante panelen op de trilvrij gefundeerde ondervloer. Op de foto zijn drie panelen 
verwijderd voor de opstelling van instrumenten.



De tweede eis was dat het natuurkundig laboratorium ijzervrij moest zijn: de 
kleinste hoeveelheid magnetisch metaal kon de meetapparatuur verstoren. In het
oude gebouw had zelfs het verplaatsen van ijzeren potten in de keuken van de 
amanuensis de naald doen bewegen. In het nieuwe laboratorium waren alle 
ijzeren delen vervangen door hout, koper en 'Deltametaal', een nieuwe legering 
die niet magnetisch was. Haga in 1892:

“En zeker is nergens in de laatste eeuw het nut van het ijzer zóó duidelijk 
gebleken als hier bij den aanbouw, waar dagelijks dat zoo bruikbare 
materiaal gemist moest worden. Zoo is dan hier geen ijzeren spijker gebruikt
om de planken der vloeren en der dakbedekking, de architraven, plinten en 
lambriseeringen te bevestigen; geen ijzeren scharnieren van deuren en 
vensters; – van koper zijn sleutels en sloten – met koperen nagels zijn de 
leien vastgemaakt – de balken in de muren met ankers van het niet 
magnetiseerbare metaalmengsel Δ metaal – van koper de doken waarmee 
deurkozijnen in hardsteen bevestigd zijn.”14 

Alleen enkele roosters van verwarmingstoestellen waren van ijzer en de 
baksteen was ijzerhoudend, maar metingen wezen uit dat dit niet stoorde.15 De 
aanleg van de electrische tram trok echter een dikke streep door alle moeite: zijn
elektromagnetische veld was een enorme stoorzender.16 De wetenschap werd 
gehinderd door haar eigen uitvindingen.

Het botanisch laboratorium had twee kamertjes, waar de groei van planten 
kon worden bestudeerd bij een specifieke temperatuur en voor onbepaalde tijd, 
dus ook 's nachts en in het weekeinde. Met twee kamers kon dezelfde plant 
bovendien tegelijkertijd bij twee temperaturen worden onderzocht.17 Professor 
Moll in 1914: “Hooge temperaturen, tot op 40 en meer graden Celsius, kunnen 
daar gedurende onbegrensden tijd binnen 1 graad constant worden gehouden, 
terwijl door voortdurende circulatie der lucht, voor een gelijkmatige verdeeling 
der warmte wordt gezorgd.” De kamers voor constante temperatuur werden 
geïsoleerd door spouwmuren: dubbele muren met daartussen een luchtlaag of 
spouw. De kamers werden verwarmd door een aparte installatie, los van de 
centrale stoomverwarming voor de rest van het gebouw. De 'serres' (kassen) 
hadden bovendien weer een ander systeem. Het botanisch laboratorium had dus 

14 H. Haga 1892, 4 (amanuensis), 8-9 (citaat). Over Deltametaal: J.A. van der Kloes 1893, 816-817. Eerste 
zin eerder geciteerd in: Klaas van Berkel 2017, 140.

15 H. Haga 1892, 9-10.
16 H. Haga 1914, 489. 
17 Jaline de Groot 2016, 81. 
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maar liefst drie verwarmingsinstallaties in de kelder.18

Het psychologisch instituut in het nieuwe Academiegebouw beschikte over 
een licht- en geluidsdichte kamer. De bekendste – maar niet de enige – 
experimenten die prof. dr. G. Heymans hier uitvoerde waren naar telepathie.19 
Een kamer verduisteren was een peulenschil, maar geluid kon nooit volledig 
worden uitgeschakeld. Volgens Heymans volstond het echter als geluiden 
zodanig werden verzwakt, “dat zij niet meer de aandacht trekken en op de 
andere geluiden, waarmede geëxperimenteerd wordt, geen merkbaren invloed 
uitoefenen”. Ten eerste was de ruimte van de buitengevel en gang afgesloten 
door een “isoleergang”, waardoor de kamer “aan alle kanten door ruimten […] 
is omringd, die gedurende de proeven volkomen stil kunnen worden gehouden”.
De muren van deze 'kamer in een kamer' bestonden uit baksteen en vervolgens 
drie verschillende isolatiemiddelen: een luchtspouw, een drijfsteenlaag en een 
dubbele kurklaag. De vloer, het plafond en de dubbele deur naar de gang waren 
ook met een dubbele kurklaag bedekt. Om “resonantie” te voorkomen, waren de
vier muren aan de binnenzijde bedekt met dikke gordijnen.20 

Het fysiologisch laboratorium had de meest uiteenlopende 
laboratoriumruimten, maar de twee kamers voor lage en lichaamstemperatuur in
het souterrain waren “de trots van mijn laboratorium”, aldus prof. dr. H.J. 
Hamburger bij de opening in 1911. “Ik mocht ze nog in geen enkel instituut 
voor physiologie aantreffen.” De kamer voor lage temperatuur was onder 
andere nodig voor de studie van enzymen en de kamer voor 
lichaamstemperatuur bijvoorbeeld om uit levende dieren geïsoleerde organen in 
werking te houden. Hamburger:

“Men kan zulk een geïsoleerd orgaan geruimen tijd buiten het lichaam in het 
leven houden, wanneer men het slechts voorziet van een kunstmatigen 
stroom zuurstofhoudend bloed. De nier blijft dan urine afscheiden, het hart 
kloppen, enz. Men is daardoor in staat de functies en levensvoorwaarden van
zulk een orgaan onder veel eenvoudiger omstandigheden te bestudeeren, dan
wanneer het, verbonden met andere organen, in het lichaam aanwezig is. Een
onafwijsbare conditie echter voor het voortleven van een geïsoleerd orgaan 
is, dat de temperatuur niet beneden lichaamstemperatuur daalt.”21

18 J.W. Moll 1914, 471 (plattegrond met spouw), 472 (verwarming), 474 (citaat).
19 Over de Groninger telepathie-experimenten: Douwe Draaisma 1992b, 80-95.
20 G. Heymans 1914, 463. De kamer werd gelucht door een klein luik in de muur (p. 463-464). Alle 

voorzorgsmaatregelen ten spijt, kon men volgens J.I.A.B. van Roijen 1920, 57 in de geluidsdichte kamer 
een knikker horen vallen in de gang van het Academiegebouw. Volgens Van Roijen had ook de gewapend 
betonnen draagvloer van de kamer ontkoppeld moeten worden van de rest van het gebouw. 

21 H.J. Hamburger 1911, 24-26. 
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In beide kamers waren het wandoppervlak, de vloer en het plafond bekleed met 
acht tot vijftien centimeter dikke kurkplaten.22 Tot zover niets nieuws onder de 
zon. De technische installatie voor de kamer voor lage temperatuur was echter 
nieuw: “Twee machines uit de fabriek van Borsig te Berlijn, die met 
zwaveligzuur werken, leveren de lage temperatuur en zorgen er ook voor, dat 
men blokken ijs kan maken”, schreef het Nieuwsblad van het Noorden na een 
rondleiding in 1911.23 Soortgelijke machines werden bijvoorbeeld gebruikt in de
koelhuizen van slachthuizen en mogelijk ook in de gekoelde lijkenkelders van 
het pathologisch-anatomisch laboratorium.24 In tegenstelling tot de bouwstijl 
van de gevel, vertellen zulke installaties hoe een laboratorium werkte en wat de 
stand van de wetenschap was op dat moment.

Drie van de laboratoria in Groningen hadden flexibel ingerichte 
onderzoeksruimten. Het scheikundig laboratorium was bijvoorbeeld zo 
ingericht, “dat in elk lokaal ten allen tijde alles verricht kan worden, wat men op
eenig oogenblik wenscht”.25 Met andere woorden: er was geen aparte ruimte 
voor iedere deelfunctie. Zo bevatte het natuurkundig laboratorium vijf 
onderzoeksruimten, “geschikt voor het doen van velerlei onderzoekingen; er is 
dus geen afzonderlijke vertrek voor wegen, voor photometrie, voor 
spectraalanalyse enz.”26 De onderzoeksafdeling in het botanisch laboratorium 
was eveneens flexibel ingericht. De reden daarvoor waren de razendsnelle 
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen, die niemand weliswaar kon 
voorspellen, maar waar toch op moest worden geanticipeerd. Moll bij de 
opening in 1899: 

“Morgen kunnen zaken daarvoor noodig blijken, waarvan heden nog 
niemand droomde. De vraag is hier: zal een inrichting geschikt zijn tot het 
doen van ontdekkingen, waaraan men nu nog niet denkt? Die vraag kan 
niemand zich vermeten met zekerheid te beantwoorden, en daarom kan men 
in dit opzicht niet anders doen dan zorgen, dat al datgene aanwezig zij, wat 
tot heden voor onderzoekingen noodig is gebleken: ruimte, licht, vaste 
opstellingen, verwarmingsinrichtingen, ook voor constante temperaturen, 
gas, water, electriciteit, donkere kamers, inrichtingen voor photographie en 
voor het drogen van planten, herbariën en andere verzamelingen, 

22 H.J. Hamburger 1911, 26.
23 'Het nieuwe Laboratorium voor Physiologie', NvhN, 7-4-1911. 
24 P. Rosenberg 1987, 37 schrijft dat pathologische anatomie gekoelde lijkenkelders had. 
25 Citaat: F.M. Jaeger 1914, 543. 
26 H. Haga 1914, 489.
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instrumenten en boeken. In één woord men moet trachten, zooals het wel 
eens gezegd is, het laboratorium te maken tot een plaats, waar iedere 
invallende, wetenschappelijke gedachte onmiddellijk verwezenlijkt kan 
worden.”27

Onderwijs
Het gebruik van fotografische projectie zorgde voor een revolutie in het 
onderwijs. De vraag naar aanschouwelijk onderwijs betekende dat de woorden 
van de hoogleraar moesten worden ondersteund met beeldmateriaal. Voorheen 
moesten kleine voorwerpen tijdens de les worden doorgegeven, zodat iedere 
student ze goed kon bekijken.28 Nu kon iedereen hetzelfde beeld tegelijkertijd 
bekijken. Moll was de eerste hoogleraar in Groningen die projectie toepaste in 
zijn nieuwe laboratorium. Overigens veroorzaakte fotografische projectie niet 
alleen een onderwijskundige, maar ook een zintuiglijke revolutie. De 
combinatie van het grote beeldscherm en de relatief kleine zaal in het botanisch 
laboratorium zorgde er volgens Moll voor “dat de toeschouwer zich menigmaal 
in de afgebeelde landschappen, tuinen, bosschen of lokalen min of meer 
verplaatst gevoelt”.29 

De keuze voor het type projectie, de fabrikant en de plaats van het apparaat 
was de belangrijkste reden voor de studiereis van Moll en Van Lokhorst.30 
Gekozen werd voor toestellen “van Engelsch fabrikaat”. Via schakelaars op het 
katheder kon de spreker de projectie in- of uitschakelen, de elektrische 
verlichting van zestig gloeilampen bedienen en communiceren met zijn assistent
in de projectorkast achterin de zaal.31 Microscopische preparaten hadden 
misschien wel de meeste problemen gegeven tijdens colleges. Studenten 
moesten in het verleden een voor een naar voren komen om de preparaten te 
bekijken.32 In het nieuwe botanisch laboratorium kon echter zelfs het beeld van 
de microscoop op het scherm worden geprojecteerd. Binnen de minuut kon 
bovendien worden gewisseld tussen de beide soorten projectie en de 
microscoop kon worden scherpgesteld vanachter het katheder.33 Vanwege de 
gevoelige apparatuur moest de elektriciteit voor de projector en de verlichting 
echter worden opgewekt in een vrijstaand machinegebouw. Moll aan Van 
Lokhorst in 1894: “Voor de microscopische projectie is absolute rust 

27 J.W. Moll 1899, 9-10. 
28 J.W. Moll 1914, 474.
29 J.W. Moll 1914, 476. Citaat eerder gepubliceerd in: Klaas van Berkel 2017, 143. 
30 Jaline de Groot 2016, 56-62.
31 J.W. Moll 1914, 475-476. Moll doelde op de firma Newton & Co. in Londen.
32 Eduard Schmitt 1905a, 407. 
33 J.W. Moll 1914, 476.
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noodzakelijk terwijl de machine vrij sterke trillingen veroorzaakt.”34 
Molls voorbeeld werd overal in Groningen nagevolgd: álle laboratoria die 

later werden gebouwd beschikten over projectie. Zo konden bij psychologie de 
beelden worden bediend vanachter het katheder, “geheel op dezelfde wijze als 
in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium het geval is”.35 Bij 
pathologische anatomie konden net als bij botanie microscopische preparaten 
worden geprojecteerd.36 Het fysiologisch laboratorium ging nog een stap verder:
het was uitgerust met een “kinematograaf” oftewel een filmprojector. 
Hamburger in 1911: “Zij zal de herhaling van een aantal moeilijke 
collegeproeven, die soms veel tijd en niet zelden het leven van een dier 
vorderen, overbodig maken.”37 Moll was zelf geschrokken van de revolutie die 

34 UBG-BC, uklu Moll, copieboek 3, p. 65-66, brief J.W. Moll aan J. van Lokhorst, 8-1-1894.
35 Douwe Draaisma 1992a, 21. Volgens J.W. Moll 1914, 477 had de inrichting van de collegekamer en 

practicumzaal van het botanisch laboratorium voor verschillende laboratoria model gestaan; “echter 
steeds voor een deel, zoodat van beide voor het oogenblik elders slechts verminkte reproducties zijn aan 
te treffen”. 

36 R.A. Reddingius 1914, 505.
37 H.J. Hamburger 1911, 12. Citaat eerder gepubliceerd in: Klaas van Berkel 2017, 172. Over projectie in de

andere, niet-genoemde laboratoria: J.H. Bonnema 1914, 496; F.M. Jaeger 1912, 43; J.W. van Wijhe 1914, 

266

14. De collegekamer van het botanisch laboratorium in de Grote Rozenstraat. Links is de projectorkast. Het 
katheder rechts achterin bevat schakelaars voor het in- en uitschakelen van de projectie en de elektrische 
verlichting en voor de communicatie met de bediener van de projector. (Foto: Jac. Veenhoff, ca. 1913).



hij teweeg had gebracht, zo blijkt uit een terugblik uit 1926:

“'k Zal u een bekentenis doen: ik heb soms 't gevoel van een toovenaar die 
geesten opriep die hij niet meer bezweren kan. Er wordt nu te véél 
geprojecteerd. De kennis komt te vluchtig tot de studenten en gaat te 
vluchtig weer heen. Bij lezingen ook: de menschen kunnen niet meer 
vertellen; ze houden praatjes bij plaatjes! Te overvloedige projectie schakelt 
de faculteit van het denken uit…… bij beide partijen.”38

De grootste omslag in het academisch onderwijs was dat studenten actief kennis
moesten gaan verwerven in plaats van alleen naar colleges te luisteren. Die 
ontwikkeling werd zichtbaar in de een of meer practicumzalen waarmee ieder 
laboratorium was uitgerust. Prof. dr. J.W. van Wijhe bij de opening van het 
anatomisch-embryologisch laboratorium in 1909:

“De studie eener natuurwetenschap geschiedt tegenwoordig op de 
laboratoria op twee wijzen: Ten eerste in de collegezaal door middel van het 
gesproken woord gepaard aan de vertooning van het experiment of van het 
object en zijn modellen of afbeeldingen. Ten tweede in de zaal voor de 
praktische oefeningen, waar de student zijn eigen handen moet gebruiken en 
de vaardigheid moet verkrijgen zelf experimenten te doen of praeparaten te 
vervaardigen. Het spreekt van zelf, dat deze oefeningen het belangrijkste 
hulpmiddel zijn voor de studie van het vak; hierdoor wordt de theoretische 
boekenkennis in praktische kennis omgezet.”39

Tot circa 1850 deden plantkundigen onderzoek in de hortus botanicus en het 
herbarium, daarná gingen ze planten bijvoorbeeld ook door de microscoop 
bestuderen.40 Studenten botanie werden daarin geoefend in de practicumzaal. 
Microscopen hadden ten eerste veel daglicht nodig. De zaal had daarom vier 
spiegelruiten van elk zestien à zeventien vierkante meter – uit één stuk.41 Dat 
was toen de grootst leverbare glasmaat, die bovendien alleen voor de etalages 
van de allergrootste warenhuizen werd toegepast. Toen het botanisch 
laboratorium in 1899 werd geopend waren spiegelruiten van twaalf vierkante 

519.
38 W. van Itallie-van Embden 1926.
39 J.W. van Wijhe 1909, 18.
40 Eduard Schmitt 1905a, 404.
41 De kozijnmaat was 4,6 x 3,7 meter, dus zeventien vierkante meter (GA 47, inv.nr. 585, Bestek en 

voorwaarden wegens het maken van een Botanisch Laboratorium in den Hortus Medicus te Groningen, 
[1894], 19).

267



meter gebruikelijk voor winkeletalages. Pas in 1914 wist een Nederlands 
warenhuis de ruiten van het botanisch laboratorium te evenaren: De Bijenkorf in
Amsterdam.42 De ruiten van de practicumzaal waren geöriënteerd op het 
noorden, omdat fel zonlicht het zicht zou verblinden. Om alle vijftig studenten 
direct bij het venster te laten zitten, was een zaal van meer dan veertig meter 
lang nodig geweest. Daarom was de zaal in twee rijen verdeeld, met de 
achterste rij op een verhoging, zodat heen en weer lopende studenten het licht 
niet blokkeerden. 's Winters kon bij kunstlicht worden gewerkt: de hele zaal was
elektrisch verlicht en bovendien beschikte elke zitplaats volgens Moll over “een
bijzonder geconstrueerde, kleine electrische microscopiseerlamp […] die een 
licht geeft, dat bij daglicht niet ten achter staat”.43

Verschillende andere laboratoria in Groningen kregen ook een zaal voor 
microscopische oefeningen, zoals anatomie en embryologie. Volgens de 
hoogleraar, Van Wijhe, adviseerden handboeken microscopie om de spiegel van 

42 Auke van der Woud 2015, 33 (twaalf vierkante meter), 39 (Bijenkorf, zestien vierkante meter).
43 J.W. Moll 1914, 476-477.
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15. De achtergevel van het botanisch laboratorium in de Grote Rozenstraat laat de radicale vormgeving zien 
die voortvloeide uit de vraag naar veel licht – uit het noorden – in de zaal voor microscopische oefeningen. 
Zestien à zeventien vierkante meter was de grootst leverbare glasmaat en alleen bij de allergrootste 
warenhuizen gebruikelijk. (Foto: Jac. Veenhoff, ca. 1913).



het instrument op een witte wolk of muur in plaats van de blauwe hemel te 
richten, omdat beelden beter uitkwamen tegen een witte achtergrond.  “[…] 
maar waar vindt men tegenwoordig een witten muur op de geschikte plaats? En 
wat de witte wolk betreft, het komt mij voor dat de schrijvers dier 
handleidingen theoretici zijn, die meenen dat zulke wolken stil staan. Dat doen 
zij aan den Groningschen hemel niet.” Om de concentratie bij het preparaat te 
kunnen houden had de hoogleraar daarom een eigen vinding geïmproviseerd: 
een “wit geschilderde schijf van plaatijzer, die voor een der ramen aan de 
noordzijde van het gebouw aan den top van een mast is opgesteld en door 
staaldraden tegen omwaaien is beveiligd”.44 

Anatomie en embryologie had bovendien nog een tweede practicumzaal: de 
snijzaal. Hier moesten studenten zelf oefenen in het ontleden van lichamen en 
lichaamsdelen. Van Wijhe had naar eigen zeggen gestreefd naar “licht, lucht en 
ruimte” in het nieuwe laboratorium en dat gold in het bijzonder voor de snijzaal.
Het licht stroomde naar binnen door drie grote vensters aan weerszijden van het 
lokaal en drie bovenlichten op het dak – het lokaal bevond zich op de eerste 
verdieping en onder een plat dak, speciaal om meer lichtopeningen te kunnen 
maken. “Ter wille van het licht” waren de wanden bovendien witgeschilderd.45 
Boven iedere tafel hing een kruis van tien gloeilampen, zodat 's winters bij 
“sneeuwlucht” en in de avond kon worden doorgewerkt. De lampen hadden Van
Wijhe “bij sommigen van buitenaf de reputatie bezorgd […] van behept te zijn 
met zucht tot illuminatie”.46 De kruisvorm was echter nodig “om alle deelen van
het onderliggend object gelijkmatig te verlichten”. De hoogleraar had het idee 
opgedaan aan Harvard University in Cambridge (Massachusetts). De tafels in de
snijzaal waren geïnspireerd op die in het anatomisch laboratorium in Bern. In 
Bern waren ze echter zwartgeschilderd en gedekt met zwarte leisteenplaten. Van
Wijhe: 

“Zwarte tafels geven aan de snijzaal een somber aanzien en eene sombere 
stemming is evenmin bevorderlijk bij werk van anatomischen als van elken 
anderen aard. Het is niet noodig of wenschelijk de snijzaal in rouwkleeding 
te steken. […] Integendeel, de snijzaal behoort zoo licht mogelijk te zijn en 
er aantrekkelijk uit te zien, wanneer er met opgewektheid gewerkt zal 
worden.”47

44 J.W. van Wijhe 1909, 24.
45 J.W. van Wijhe 1909, 17 (vensters), 19 (witte wanden), 20 (licht, lucht en ruimte).
46 J.W. van Wijhe 1914, 519.
47 J.W. van Wijhe 1909, 16-17 (tafels), 20 (lampen).
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In Groningen waren de tafels daarom met witte emailleverf geschilderd. Ook de
zwarte leisteen kwam er niet in; volgens Van Wijhe kreeg het na enkele jaren 
“een zeer onoogelijk uiterlijk”. In plaats daarvan waren de tafelbladen van glas, 
net als veel andere meubels in het laboratorium. “Het is wegens zijn 
doorzichtigheid, zijn hardheid en ondoordringbaarheid voor vloeistoffen een 
voortreffelijk materiaal in een laboratorium waar men zoo zeer heeft te letten op
alles wat voor de zindelijkheid en dus ook voor de gezondheid bevorderlijk kan 
zijn.”48 In 1913 werd de snijzaal zelfs ingericht als koffiekamer voor het 
internationaal fysiologencongres in het naastgelegen fysiologisch laboratorium. 
Van Wijhe:

“Dit was volgens een mijner Duitsche collega's “ein nie da gewesenes 
Wagnis” en een Engelsche collega, die daar toen met zijne echtgenoote en 
mij het tweede ontbijt aan een der snijtafels gebruikte, sprak als zijne 
meening uit, dat de zaal nog wel niet als “dissection-room” had dienst 
gedaan. Mijne verzekering, dat dit reeds vier jaren lang het geval geweest 

48 J.W. van Wijhe 1909, 16-17.
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16. De snijzaal in het anatomisch-embryologisch laboratorium aan de Oostersingel. De architect had gezorgd 
voor zoveel mogelijk licht, lucht en ruimte: van de grote vensters tot de elektrische verlichting en de witte 
snijtafels met glazen blad. (Foto: 16 mei 1913).



was, kon hij blijkbaar maar half gelooven.”49

In principe werkten studenten tijdens practica alleen, maar in het scheikundig 
laboratorium ging men een stap verder. Prof. dr. F.M. Jaeger in 1914: “Tevens is
de mogelijkheid gebleven, om de studenten te samen te laten arbeiden, een 
systeem, dat uit paedagogische overwegingen verre de voorkeur verdient boven 
dat van den geïsoleerden arbeid.”50 De practicumzaal bestond uit zuurkasten met
afzuiging en werkbanken voorzien van gas-, water- en 
elektriciteitsaansluitingen. De eerste eisen waren echter opnieuw licht, lucht en 
ruimte, aldus de hoogleraar scheikunde in 1912:

“Een ieder, die zulke praktika wel eens van nabij heeft gezien, weet, dat de 
chemie in de handen van jongere, ongeoefende studenten, veelal het uiterlijk 
der alchemistische praktijken uit vroegere eeuwen verkrijgt, toen 't minder 
op de wetenschappelijke beteekenis der proeven, dan wel op dikke wolken 
damp en rook aankwam. Aangezien de organen van jongere menschen nog 
gevoeliger zijn dan die van oudere, zoo is het een plicht, tegen gevaren van 
dezen aard zooveel mogelijk te waken. Zoo al overàl noodig, – in een 
chemisch laboratorium zijn véél ruimte, véél licht en véél frissche lucht, wel 
de allereerste eischen, die men stellen moet!”51

'Licht, lucht en ruimte', witte muren en bijna verglaasde gevels; het lijkt 
verleidelijk om laboratoria nu tot voorlopers van het functionalisme uit te 
roepen. Mijn stelling is echter dat functionalistische architecten hun 
woordgebruik en vormgeving van het verleden annexeerden. Een laatste bewijs 
is prof. dr. R.A. Reddingius, die ver voor architectuurhistoricus Sigfried 
Giedion al de taal van het functionalisme sprak. Over de kasten met ijzeren 
stijlen en spiegelglazen wanden in het pathologisch-anatomisch museum 
schreef Reddingius in 1914: “De kasten zijn zoo doorzichtig, dat zij haast niet 
opvallen, terwijl het schijnt, alsof de van alle zijden verlichte objecten, vrij in de
ruimte, voor het grijpen staan.”52

49 J.W. van Wijhe 1914, 520.
50 F.M. Jaeger 1914, 543.
51 F.M. Jaeger 1912, 43.
52 R.A. Reddingius 1914, 508.
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23. STADSSCHOUWBURG, Amsterdam (1894)

Brand was de grootste bedreiging voor theaters in de negentiende eeuw. In heel 
Europa deden architecten en andere experts systematisch onderzoek om de 
oorzaken te achterhalen en herhalingen te voorkomen. Gaslicht bleek een van de
voornaamste oorzaken. Verder was het toneel in feite een grote brandstapel: alle
machines en decoraties waren gemaakt van hout – dat voortdurend werd 
uitgedroogd door het gaslicht. Bovendien werden optredens voortdurend 
realistischer en gevaarlijker, waarbij notabene zelfs vuureffecten werden 
gebruikt. De eerste Stadsschouwburg van Amsterdam was al in 1772 afgebrand.
De tweede viel op 20 februari 1890 ten prooi aan de vlammen. De derde 
Stadsschouwburg van Amsterdam werd in 1894 geopend en was zo veilig “dat 
de vrees, voor de derde maal hier op het plein een schouwburgbrand te zullen 
hebben, gerust naar het gebied van de nachtmerrie mag worden verwezen”.1

Laatnegentiende-eeuwse theaters zijn op het eerste gezicht een typisch 
voorbeeld van schone bouwkunst, maar in werkelijkheid was stijl het laatste 
waaraan de architect dacht. Brandgevaar maakte het ontwerpen van een nieuwe 
schouwburg namelijk tot een van de moeilijkste bouwopgaven rond 1900. De 
Britse architect Edwin O. Sachs in 1898: “no class of building puts forward 
more numerous, complex and essentially technical demands”. Sachs 
publiceerde tussen 1896 en 1898 het driedelige Modern Opera Houses and 
Theatres. Brandveiligheid kwam volgens hem terug “in every detail of a 
playhouse”.2 Met andere woorden: de eis van brandveiligheid beïnvloedde het 
hele gebouw, van top tot teen. Het was dus geen kwestie van een theater 
ontwerpen om pas daarna over brandpreventie na te denken. Nee, vanaf de 
eerste schetsontwerpen moest rekening worden gehouden met brand. Er stonden
ook twee Nederlandse theaters in het handboek van Sachs: de Grote 
Schouwburg van Rotterdam (1884) en de Stadsschouwburg van Amsterdam. 
Nederland kon zich meten met de rest van Europa: “It is strange that we should 
discover in Holland, one of the smallest of Continental countries, such marked 
instances where great attention has been given to modern requirements, whilst 
such countries as France and Italy leave so much to be desired in this respect.”3 
Met Sachs' woorden in het achterhoofd komt ook de lof van Nederlandse 
kranten niet langer overdreven over. Het Nieuws van den Dag bij de opening 

1 Cornelis Figurant 1895, 185-186. Over de Stadsschouwburg, met verdere literatuurverwijzingen: Bob 
Logger 2007, 150-155; Freek Schmidt 2003. Sindsdien is nog verschenen: C.P. Krabbe 2007, 504-506; 
Auke van der Woud 2015, 72-78, 110-111.

2 Edwin O. Sachs 1898, 113 (in every detail), 121 (no class of). 
3 Edwin O. Sachs 1897a, 47-48 (Amsterdam); Edwin O. Sachs 1897b, 49 (Rotterdam en citaat).
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van de nieuwe Stadsschouwburg in 1894:

“Wij behoeven er wel niet op te wijzen [welk] een moeilijk vraagstuk den 
architecten werd voorgelegd. Bij de eischen tegenwoordig voor het toneel en
voor de veiligheid gesteld, behoort het maken van een project voor een 
schouwburg zeker tot een der ingewikkeldste problemen, die in het bouwvak
voorkomen. […] Trots deze moeilijkheden hebben zij ons een Schouwburg 
gegeven, die wat veiligheid en inrichting betreft, zeker tot een der beste van 
de wereld kan worden gerekend.”4

De Stadsschouwburg kende volgens de gedenksteen bij de ingang maar liefst 
drie architecten: A.L. van Gendt en de gebroeders J.B. en J.L. (Jan) Springer. 
Architectuurhistorici David Keuning en Lydia Lansink schreven in 1999 echter 
dat “J.L. Springer algemeen als de eigenlijke architect [wordt] beschouwd”.5 Hij
had weliswaar de leiding over de decoratieve afwerking, maar niets wijst erop 
dat hij in zijn eentje verantwoordelijk was voor de plattegrond, inclusief de 
vluchtwegen, en de bouwtechniek, waaronder de brandveiligheidsinnovaties. W.
Springer, die de oude Stadsschouwburg nog had verbouwd, had samen met zijn 
beide zoons in oktober 1890 de opdracht gekregen.6 Toen de oude Springer ziek 
werd, moest een ervaren architect hem vervangen.7 De 55-jarige A.L. van 
Gendt, die onder andere het Concertgebouw in Amsterdam (1888) had 
ontworpen, werd op 12 februari 1891 formeel als vervanger aangesteld.8 Een 
dag later werden de eerste plattegronden en doorsneden ingediend bij de 
gemeente; ze werden daarna niet meer ingrijpend gewijzigd.9 De ruimtelijke 
conceptie, inclusief de vluchtwegen, was dus waarschijnlijk niet van Van Gendt,
maar van het gezin Springer. Jan Springer leverde in augustus het uitgewerkte 
ontwerp. De Tijd: “De gevel moet o.a. een juweeltje zijn van architectonische 
kunst.”10 Jan Springer was zeer ontevreden over de daaropvolgende 
samenwerking, aldus het In memoriam dat bij zijn dood in 1915 aan hem werd 
gewijd:

4 'Stadsschouwburg: plechtige overdracht […]', NvdD, 3-9-1894. Een aantal zetfouten zijn in dit citaat 
hersteld.

5 David Keuning 1999, 140. Vgl. Lambiek Berends 1994, 60. 
6 SAA 354, inv.nr. 4, brief Raad van Beheer aan W. Springer, J.L. Springer, J.B. Springer, p. 2-3, 24-10-

1890.
7 SAA 354, inv.nr. 1, notulen Raad van Beheer, 5-2-1891.
8 SAA 354, inv.nr. 4, brief Raad van Beheer aan A.L. van Gendt, J.B. Springer, J.L. Springer, p. 25-26, 12-

2-1891.
9 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. De tekeningen in de 

bijlage zijn gedateerd 13-2-1891. Alleen de rookzaal was oorspronkelijk halfrond gedacht, maar werd 
vierkant uitgevoerd.

10 'Stadsnieuws', De Tijd, 7-8-1891.
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“Het idee, dat hij zou moeten samenwerken met de beide anderen, bracht 
hem in die dagen tot een buitengewoon onverschillige houding. Ten slotte 
wist [hoofdopzichter J.A.] Van Voorthuysen hem te bewegen uit Londen te 
vertrekken. Zijn vader, tijdig verwittigd van zijn komst, wachtte hem aan den
trein op. Het resultaat was dat Springer zich voor eenigen tijd opsloot, om 
zoo te zeggen dag en nacht doorwerkte en na ongelooflijk korten tijd, even 
vóór de beslissende vergadering van den Raad van Beheer van den 
Stadsschouwburg, met een schitterend ontwerp voor den dag kwam, dat met 
vlag en wimpel doorging. Waarschijnlijk tot groote teleurstelling van Van 
Gendt, die reeds weken te voren een uitgewerkt ontwerp met teekeningen, 
perspectieven, details aan den Raad van Beheer had ingediend en die, zooals 
bijna ieder in Amsterdam, Jan reeds een verloren man achtte.”11

Jan Springer had tot dan toe nauwelijks iets gebouwd en stond vooral bekend 
om zijn fenomenale tekentalent.12 Van Gendt was daarentegen een 'praktische 

11 R.A. van Sandick 1915, 619.
12 Over Springer (en zijn tekentalent): Wilfred van Leeuwen 1991, 3-23.
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17. De nieuwe Stadsschouwburg op het Leidseplein, Amsterdam. Dit gebouw verving de oude, op 20 februari 
1890 afgebrande Stadsschouwburg.



architect' met veel verstand van bouwtechniek en veel ervaring met de 
organisatie van grote, complexe projecten. Waarschijnlijk was hij in ieder geval 
verantwoordelijk voor de bouwtechnische uitwerking, waaronder de 
brandveiligheidsinnovaties.13 De salariëring bevestigt dat A.L. van Gendt geen 
tweederangs rol had: J.B. Springer kreeg 'slechts' vijfduizend gulden, maar Jan 
Springer en Van Gendt kregen elk 6.500 gulden.14

Zelfs de schilderachtige gevels van de Stadsschouwburg werden deels 
bepaald door brandveiligheid. Twee van de torentjes in de zijgevels waren 
bedoeld als ingang voor de brandweer.15 Verder waren aan de achterzijde van 
het toneelgedeelte ijzeren vluchtbalkons en -trappen voor de artiesten.16 De 
Engelse architect E.A.E. Woodrow in 1892: “I, for one, shall be glad to see the 

13 Vgl. C.P. Krabbe 2007, 506; W.R.F. van Leeuwen 1993, 230.
14 SAA 354, inv.nr. 3, brief A.L. van Gendt, Jan Springer, J. Bernard Springer aan Raad van Beheer, 4-10-

1893. Als het budget het toeliet zouden de architecten gezamenlijk nog eens drieduizend gulden krijgen 
voor het tekenwerk (SAA 354, inv.nr. 1, notulen Raad van Beheer, 10-2-1892). Het is mij niet bekend of 
Jan Springer extra betaald kreeg voor de uitwerking van het ontwerp.

15 Edwin O. Sachs 1897a, 48 (tekening).
16 SAA afb.nr. 010056916805.
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18. De zaal bood plaats aan ongeveer 1.100 toeschouwers. De opgave van de architecten was om al deze 
mensen voor brand te behoeden en om ze, mocht er toch brand uitbreken, allemaal snel een veilige vluchtweg 
te bieden. (Foto: Internationaal Persbureau N.V., ca. 1920).



day when external balconies and staircases are adopted in this class of 
buildings, as seen in the drawings of Mr. Jan Springer's Municipal Theatre, 
Amsterdam, which he has specially sent for our use.”17 Mogelijk waren zelfs de 
balkons aan de monumentale voorgevel bedoeld als 
ontsnappingsmogelijkheden. Ten slotte was de decoratie van zowel het exterieur
als het interieur waarschijnlijk extra sober gehouden om te compenseren voor 
de hoge en dure eisen aan de brandveiligheid. Jan Springer moest namelijk veel 
decoratie wegbezuinigen, om het budget van 900.000 gulden niet te 
overschrijden.18 De Tijd in 1894 over het interieur:

“Voor het Schoone is al bijzonder weinig gedaan in het inwendig van het 
gebouw. […] De indruk is thans armoedig, alles even wit, geen verschil in 
kleur van de steen, en geen polychromie, nu alles gekalkt is. Van den foyer 
en de koffiekamer geldt hetzelfde. Koud, kil zijn de plaatsen van 
samenkomst in de pauze. Gewone eikenhouten vloer, witte muren, geen 
gordijnen aan de vensters, spiegelruiten met een randje ordinair gebrand 
glas, ziedaar alles! Nog geen sofa, geen fauteuil, geen stoel. Niets roods, 
alles wit.”19

De strijd over wie de 'eigenlijke' architect was, is des te zinlozer, omdat veel 
brandveiligheidsmaatregelen in werkelijkheid door de gemeente werden 
gedicteerd. De rol van de architect werd kleiner en die van de bureaucratie juist 
groter, omdat de veiligheid van het publiek te belangrijk was om geheel aan de 
markt over te laten. De eisen stonden in de Algemeene Politie-Verordening van 
Amsterdam.20 Per brief werden bovendien aanvullende eisen gesteld aan de 
Stadsschouwburg. De plannen werden in ieder geval tweemaal getoetst.21 
Volgens Sachs gingen veel architecten op het vasteland van Europa echter 
verder dan de voorschriften, omdat een ramp hun reputatie zou bezoedelen: 
“Jan Springer” – de andere architecten werden niet genoemd – “made it his aim 
to erect a theatre that, besides satisfying the requirements of the owners, was 
even safer than was demanded of him by the Special Commission exercising 

17 E.A.E. Woodrow 1892, 243. Dit artikel bevindt zich in het archief van architectenbureau Van Nieukerken,
dat tussen 1889 en 1901 artikelen over schouwburgen bewaarde. Het citaat was aangestreept.

18 Bezuinigingen: R.A. van Sandick 1915, 619. Budget: 'Stadsschouwburg: plechtige overdracht […]', 
NvdD, 3-9-1894. 

19 'Twee nieuwe schouwburgen', De Tijd, 3-9-1894.
20 Ik heb de versie van 1882 gebruikt: Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882. 
21 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. Deze brief was de 

goedkeuring van het “avant-projet” dat “uitsluitend uit het oogpunt van brandgevaar voorloopig is 
onderzocht” en bevatte aanvullende eisen voor het definitieve ontwerp.
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supervision over places of amusement at Amsterdam”.22 Er bestond vrijwel 
algehele consensus over welke brandveiligheidsmaatregelen nodig waren. Wat 
dat betreft waren alle nieuwe theaters uitwisselbaar, verzuchtte The Builder in 
1897: “[…] we have arrived for the present at such a degree of general 
agreement that the description of one new theatre, in regard to these practical 
points, reads much like that of any other.”23

De brandveiligheidsmaatregelen waren niet alleen bedoeld voor het geval er 
daadwerkelijk brand uitbrak, maar hadden allereerst een rustgevende uitwerking
op het publiek. Daarom waren krantenartikelen over de nieuwe schouwburg zo 
gedetailleerd over de brandveiligheid dat ze meer leken op vakpublicaties voor 
architecten en technici.24 De brandbepalingen uit de Politie-Verordening 
moesten bovendien “in de gangen, corridors en foyers worden aangeplakt en 
zichtbaar aangeplakt gehouden”.25 Woodrow in 1892 over theaters in het 
algemeen: “The knowledge that the building is fire-proof will do as much to 
reduce panic as good exits – in fact, even more, as it will destroy the 
nervousness which generates a stampede.”26 Een geïnformeerd publiek was een 
rustig publiek. 

Een brandveilig gebouw ontwerpen begon volgens Sachs bij de plattegrond. 
Over die van de Stadsschouwburg was hij in 1897 zeer positief: “a most 
practical plan, and, above all, the safest one I know in respect to the security of 
the audience”.27 Zo lag het gebouw aan alle zijden vrij, niet voor de 
monumentale werking, maar zodat een eventuele brand niet naar omringende 
bebouwing kon overslaan.28 Verder waren de kamers waar gerookt mocht 
worden, de rookzaal en de kamer van de Raad voor Commissarissen, 
ondergebracht in een aparte annex die aan drie zijden aan de buitenlucht 
grensde.29 Het was het enige bouwdeel dat de symmetrie doorbrak. 

Een veilige plattegrond was vooral afhankelijk van de organisatie van de 
vluchtwegen. Dat was een van de aspecten die het ontwerpen van theaters zo 
ingewikkeld maakte. De dichtstbijzijnde uitgang moest volgens de Politie-

22 Edwin O. Sachs 1897a, 5 (algemeen), 47 (citaat).
23 'On some American theatre designs', The Builder, 72 (1897) nr. 2822, 214 [geraadpleegd via HGA 0169-

01, inv.nr. 74]. 
24 Enkele voorbeelden: 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', NvdD, 13-2-1892; 'De nieuwe 

Stadsschouwburg', AH, 21-2-1892; 'Het tooneel, I.: de nieuwe Stadsschouwburg', NvdD, 3-9-1894; 'Twee 
nieuwe schouwburgen', De Tijd, 3-9-1894.

25 Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882, art. 287n.
26 E.A.E. Woodrow 1892, 243. 
27 Edwin O. Sachs 1897a, 6 (clear planning), 47 (Stadsschouwburg). 
28 Vgl. August Fölsch 1871-1872, 222 over de terreinkeuze voor theaters.
29 Rookvoorschriften: Lambiek Berends 1994, 61. In de conciërgewoning aan de achterzijde van het 

gebouw mocht ook worden gerookt.
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Verordening weliswaar op de muren worden aangegeven – met daarbij een 
olielantaarn – maar de architecten moesten ervoor zorgen dat het publiek de 
uitgang ook instinctief kon vinden.30 Zo was de Stadsschouwburg waarschijnlijk
niet alleen symmetrisch omwille van de schoonheid, maar ook omdat het 
publiek zo beter onthouden kon waar alle uitgangen waren. Ook waren er geen 
aparte nooduitgangen. In een noodsituatie waren bezoekers namelijk geneigd 
om naar de normale uitgang te gaan, want die zat in hun geheugen geprent. 
Bovendien kon alleen al het woord 'nooduitgang' mensen nerveus maken. 
Woodrow in 1892 over theaters in het algemeen:

“People, as a rule, naturally desire to leave a building by the door by which 
they enter, and it seems it is only by making the two sides of a theatre alike 
that the public will find the exits provided. The audience should be taught 
the way out of a theatre by habit; to speak of “alarm exit,” “fire exit,” “exit 
in case of need,” is only to encourage nervousness. The suggestions of 

30 Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882, art. 287h.
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19. Situatietekening van de Stadsschouwburg met rechts het noorden. Op deze afbeelding is te zien dat het 
gebouw aan alle zijden vrij lag, zodat een eventuele brand niet naar belendende percelen kon overslaan. De 
halfronde ruimte aan de rechterkant is de 'rookzaal', die, mogelijk in verband met brandgevaar, in dit 
ontwerpstadium los van het gebouw is gedacht. (Uit: Bouwkundig Weekblad, 1891).



danger should never be breathed in a building where human beings are 
packed.”31 

Ook het vervolg van een vluchtweg moest zo overzichtelijk mogelijk zijn. 
Volgens het Handbuch der Architektur, het deel over theaters uit 1904, leidden 
veel nooduitgangen mensen daarentegen door een waar doolhof naar buiten: 

“Ich habe eine solche Nottür gesehen, welche in eine Pissoir führte! von da 
aus auf allerlei Winkelwegen und, Gott weiss wie, auf einen engen Hof und 
Gang und endlich allerdings auch in das Freie. […] Gott gnade denen, die sie
in wirklicher Not einst benutzen wollen.”32 

De trappenhuizen van de Stadsschouwburg kwamen daarentegen allemaal direct
of via een korte gang op straat uit. De buitendeuren waren tijdens voorstellingen
afgesloten, maar konden bij nood van binnenuit worden geopend. Het Nieuws 
van den Dag in 1894: “Zoodra er – zooals bij een paniek – een menigte tegen 
aan komt dringen, wordt de sluiting van zelf verbroken en slaan de deuren open.
Het is even eenvoudig als vernuftig gedacht.”33 Ook dit was op last van de 
gemeente.34 De Stadsschouwburg, met een capaciteit van 1.100 toeschouwers, 
kon volgens de architecten binnen drie minuten worden ontruimd – volgens één 
krant zelfs in precies 131 seconden.35 

De tweede verdedigingslinie tegen brand werd gevormd door enkele van de 
duizend-en-een innovaties. Zo was het decoratieve stucwerk op een ondergrond 
van portlandcement en gevlochten ijzerdraad (systeem Monier) aangebracht. 
Normaliter werd hiervoor lattenwerk en riet gebruikt, dat natuurlijk veel 
brandgevaarlijker was.36 De Opmerker schreef in 1893 dat er “eenige duizenden
vierkante meters muren, vloeren en plafonds” aan Monierwerk in de 
Stadsschouwburg zat.37 Dit was typisch een klus voor Van Gendt, die zichzelf 
niet voor niets ingenieur-architect noemde. Volgens Sachs gingen de architecten
echter niet ver genoeg: hij verwonderde zich er in 1897 over dat zoveel van de 
ijzerconstructie van de Stadsschouwburg onbedekt was gelaten, “in view of the 

31 E.A.E. Woodrow 1892, 242. Het eerste deel van de tweede zin is aangestreept door Van Nieukerken. 
Geen nooduitgangen: 'Het tooneel. I. De nieuwe Stadsschouwburg', NvdD, 3-9-1894.

32 Manfred Semper 1904, 455.
33 'Het tooneel. I. De nieuwe Stadsschouwburg', NvdD, 3-9-1894.
34 Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882, art. 529.
35 Capaciteit en drie min.: 'Stadsnieuws', NvdD, 26-11-1891. 131 sec.: 'Amsterdamsch nieuws', Java-Bode, 

30-12-1891. 
36 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 36, 283. 
37 'Het stelsel Monier', Opm., 28 (1893) nr. 6, 46.
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fact that iron is highly susceptible to heat”.38 Dit was al tijdens de bouw van de 
Stadsschouwburg bekend. Zo schreef J.A. van der Kloes in 1893 in Onze 
bouwmaterialen: 

“In den brand zijn ijzeren binten en steunsels en vooral ook trappen dikwijls 
gevaarlijker dan houten. Immers hout – en vooral zwaar hout – behoudt in 
het vuur nog geruimen tijd zijn draagvermogen, nadat het aan de oppervlakte
en tot op eene zekere diepte daaronder is verkoold; ijzer daarentegen wordt 
tengevolge van zijn groot warmtegeleidend vermogen niet enkel aan de 
oppervlakte, maar al spoedig door en door gloeiend, verliest daarbij zijne 
vastheid en ondergaat tengevolg der belasting, die erop drukt, tevens 
gevaarlijke vormveranderingen, die door het water der brandspuiten maar al 
te zeer in de hand worden gewerkt.”39

De toneelmachinerie werd ontworpen en uitgevoerd onder leiding van de Duitse
specialist Carl Lautenschläger. Hij had naast zijn aanstelling als machinist van 
het Hoftheater in München een eigen bedrijf, het Privatatelier für 

38 Edwin O. Sachs 1897a, 48. 
39 J.A. van der Kloes 1893, 721-722.
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20. Plattegrond van de begane grond en de parterre van de Stadsschouwburg. Het toneel (bovenste helft) en de
publieksruimten (onderste helft) zijn van elkaar gescheiden door een brandmuur. Naast de brandmuur zijn 
twee brandgangen voor de brandweer (nr. 9). De zaal wordt ontsloten door vier dubbele trappen (nr. 4, 5, 7 en 
8), gelegen in een soort brandcompartimenten avant la lettre. (Uit: Bouwkundig Weekblad, 1894).



Theatermaschinerie, en kreeg opdrachten uit heel Europa.40 Eén van de eisen die
Lautenschläger zich volgens De Opmerker had gesteld was “zekerheid tegen 
brandgevaar”.41 De toneelmachinerie van de Stadsschouwburg was echter 
geheel van ijzer – zelfs de touwen waren vervangen door staalkabels.42 Daar 
was een goede reden voor: de meeste branden ontstonden op het toneel, omdat 
daar zoveel brandstof was. Eigen Haard in 1892: “Daar is zulk een hoeveelheid 
hout, papier en doek bijeen en die massa is zoo droog en zoo brandbaar, dat één 
vonkje voldoende is om alles in vuur en vlam te zetten.”43 Volgens Sachs waren 
in 1898 nog altijd geen ijzeren toneelinstallaties en slechts één tussenvorm van 
hout en ijzer in Groot-Brittanië.44 Het grote voordeel van ijzer was dat het zelf 
geen brandstof was voor het vuur. Bovendien konden de coulissenwagens, 
katrollen en kabels natuurlijk moeilijk van gewapend beton gemaakt worden. 
De Opmerker in 1894 over de Stadsschouwburg:

“Geheele zekerheid tegen brandgevaar zou bestaan, indien er niets 
brandbaars op het tooneel ware. Zooveel dit in het algemeen mogelijk is, 
werd naar dezen grondregel bij de uitvoering gewerkt; alle liggers, pijlers, 
jukken, vloeren, alle machines zijn van ijzer. Eene uitzondering hierop maakt
alleen de tooneelvloer. Verder kunnen de tooneelversieringen alleen van 
linnen en de versterkingen, het raamwerk ervan, slechts van hout worden 
gemaakt, omdat gering gewicht hierbij een eerste noodzakelijkheid is. Men 
kan echter door berekening vaststellen, dat zelfs de geheele verbranding van 
alle tooneelversieringen, die bij groote voorstellingen in de tooneelruimte 
aanwezig zijn, het ijzerwerk niet zóózeer verhit, dat de vastheid erdoor 
bedreigd wordt. ”45

Zelfs de decors van de Stadsschouwburg moesten van de gemeente “brandvrij” 
zijn.46 Aan de achterzijde waren ze allemaal beplakt met onbrandbaar 
amiantpapier en verder beschilderd met asbestverf. Voor de bijhorende 
accessoires gold hetzelfde.47 Lautenschläger werd in 1904 in het Handbuch 
genoemd vanwege zijn experimenten met asbestverf in München. 

40 Bob Logger 1994, 19 (Privatatelier); Bob Logger 2007, 151 (Europa).
41 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 36, 283. 
42 Bob Logger 1994, 19.
43 'De nieuwe Stadsschouwburg van Amsterdam', EH, 18 (1892) 14, 217. 
44 Edwin O. Sachs 1898, supp. I., 37. 
45 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 36, 283. Het podium was van hout, vanwege de

schroef- en spijkerbaarheid (F.W. Büsing 1897, 123).
46 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
47 SAA 354, inv.nr. 83, Akte van overeenkomst tussen de Stadsschouwburg-Maatschappij en G.F. Grader 

van der Maas, 1894.
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Lautenschläger had de auteur verzekerd dat asbest in alle opzichten 
gelijkwaardig was aan andere verfsoorten, waaronder de glans.48 Overigens 
mochten volgens de Amsterdamse Politie-Verordening alleen decors voor 
lopende voorstellingen in het gebouw worden bewaard. De overige decors 
moesten op een andere locatie worden ondergebracht.49 Daarmee werd letterlijk 
een hoop brandhout uit het gebouw geweerd. 

Het hele toneelgedeelte was afgescheiden van de rest van het gebouw door 
dikke brandmuren en ijzeren deuren die automatisch dichtvielen.50 De 
toneelopening was het enige resterende gat in de verdedigingslinie. Dat gat 
werd bij brand gedicht door een ijzeren brandscherm of iron curtain in het 
Engels. Het scherm werd weliswaar gedicteerd door de Politie-Verordening, 
maar de architecten moesten alle bijzonderheden uitzoeken: hoe moest het 
bijvoorbeeld worden gedetailleerd?51 Dat was opnieuw typisch iets voor Van 
Gendt. De Franse architect Jacques-Germain Soufflot had in 1756 in Lyon als 
eerste een brandscherm toegepast.52 Sindsdien was er echter veel veranderd. De 
eerste schermen bestonden uit een ijzeren raamwerk bespannen met vlak 
plaatijzer. In Amsterdam werd daarentegen gegolfd plaatijzer gebruikt, dat beter
bestand was tegen de enorme druk van de uitzettende gassen bij brand. 
Daarnaast warmde het minder snel op dan een vlakke plaat.53 Om vervorming 
van het scherm tegen te gaan, eiste de gemeente bovendien een regeninstallatie 
die het scherm voortdurend nat kon houden. “Boven het tooneel moeten ijzeren 
pijpen zijn aangesloten aan de waterleiding, die door het openen van een kraan 
een regen tegen het voorscherm en op het tooneel doen te voorschijn treden.”54 
Dankzij contragewichten kon het scherm door één man worden neergelaten.55 
De snelheid luisterde zeer nauw: te snel en het scherm sloeg uit elkaar, te 
langzaam en er werd een steekvlam richting het publiek gespuwd.56 De Tijd in 
1894:

“De portiek van het tooneel kan in den tijd van 26 seconden worden 
afgesloten door een ijzeren valscherm, 'twelk onmiddellijk over de volle 
lengte en breedte wordt bespoten met water, dat altijd in bassins aanwezig is.
Een andere waterregen over de volle breedte van het tooneel daalt ook 

48 Manfred Semper 1904, 424. 
49 Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882, art. 287m.
50 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 36, 282. 
51 Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam […] 1882, art. 287e-f. 
52 Raichel Maines 2003, 48.
53 F.W. Büsing 1897, 125. 
54 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
55 Edwin O. Sachs 1898, 117.
56 Beschadiging: J.H. Schaad 1912, 210. Steekvlam: Elmar Buck 2000, 15.
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terstond neder, als slechts een klein rad, dat door één man gemakkelijk 
gedraaid wordt, even wordt in beweging gebracht. Dit ijzeren scherm en 
deze waterwerken worden bediend door een brandwacht, die altijd als er 
publiek in het gebouw is gereed staat en voor eigen veiligheid niets heeft te 
duchten. Hij is geposteerd in een steenen gang, waardoor hij, na zijn werk te 
hebben verricht, in vier stappen de straat kan bereiken.”57

Het Handbuch wees erop dat een brandscherm vele malen korter standhield dan
een brandmuur. Het ijzeren gordijn was dan ook slechts bedoeld om het publiek 
de tijd te geven om de zaal zo snel mogelijk te verlaten. Bovendien onttrok het 
de de vlammen aan het oog, waardoor paniek getemperd werd en toeschouwers 
op een (enigszins) rustiger – en daarom veiliger – manier naar buiten gingen.58 
Om diezelfde reden raadde Sachs aan om het scherm te versieren, zodat 
toeschouwers minder schrokken als het werd neergelaten.59 Eigenlijk was 
rookscherm een betere benaming, omdat het de toeschouwers in de eerste plaats
moest beschermen tegen rook. De Opmerker in 1894 over de Stadsschouwburg: 

“Deze rook, waarvan de verspreiding door de heele ruimte van tooneel en 
zaal zeer wel in een paar minuten kan plaats hebben, is een verstikkende 
damp, voor de toeschouwers veel gevaarlijker dan de vlam zelf. De 
verbreiding van den rook in de ruimte voor de toeschouwers wordt daarom 
belet door een scherm van gegolfd plaatijzer. […] Het sluit den rook af en 
verspert ook het vuur den weg zeker zóólang tot het voorhanden doek en 
papier, als ze in dien tijd niet reeds gebluscht zijn, geheel zijn verteerd, 
waardoor het gevaar van zelf ophoudt. Groote in de dakhelling liggende 
schuifluiken van het op zichzelf staand tooneelgebouw, die door één ruk aan 
een touw openvallen, bewerken het aftrekken der dampen uit de 
tooneelruimte.”60

Gasverlichting was een van de belangrijkste oorzaken van theaterbranden: het 
verhitte de ruimte, droogde hout uit én bracht open vuur in het gebouw.61 
Daarom stelde de gemeente elektrische verlichting verplicht voor de 
Stadsschouwburg. Het stond nog niet in de Politie-Verordening van 1882, maar 

57 'Twee nieuwe schouwburgen', De Tijd, 3-9-1894.
58 Manfred Semper 1904, 436; Emil Spillner 1904; 131.
59 Edwin O. Sachs 1898, 118.
60 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 36, 283. De rookluiken waren ook een eis van 

de gemeente: SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
61 Manfred Semper 1904, 425.
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werd in een aanvullende brief geëist.62 In het gebouw hingen maar liefst 1.163 
gloeilampen en acht booglampen, die veel sterker waren. Op het toneel hingen 
nog eens achthonderd gloeilampen en acht 'effect-booglampen', waarmee 
bijvoorbeeld de opgaande zon kon worden nagebootst. De hele installatie werd 
uitgevoerd door de Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG), 
nevenvestiging Hamburg.63 Voor het geval de elektriciteit uitviel werd de zaal 
echter alsnog verlicht door “gasvlammen” en “een honderdtal kaarsen”.64 Er 
bestond geen alternatief.

Overigens had de gemeente één uitzondering gemaakt: de lichtkroon in de 
zaal mocht op gas branden.65 De gaskroon was nodig voor het ventilatiesysteem,
ontworpen en uitgevoerd door Eisenwerk Kaiserlautern, in Nederland 
vertegenwoordigd door ir. M. Sijmons.66 De warmte van de gasvlammen zorgde
voor trek, waardoor de warme lucht door de schoorsteen boven de kroon werd 
afgevoerd en verse lucht door de ventilatiekanalen aangevoerd.67 Verder 
produceerde gas een warmer licht dan elektriciteit, dat als “koud en stijf” werd 

62 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
63 'De Stadsschouwburg te Amsterdam', Opm., 29 (1894) nr. 36, 283. Ondergaande zon: Ben Albach 1957, 

16.
64 'Twee nieuwe Schouwburgen', De Tijd, 3-9-1894.
65 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
66 Meindert Stokroos 2001, 133-134.
67 W.R.F. van Leeuwen 1993, 231. 
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21. Langsdoorsnede van de Stadsschouwburg, met links het toneel en rechts de zaal. Boven de zaal is de 
schoorsteen van de centrale gaskroon, die in geval van brand ook als rookgasafvoer dienstdeed. Tussen het 
toneel en de zaal was een brandscherm (niet op de tekening afgebeeld). Geheel links zijn de vluchttrappen en 
-balkons voor de artiesten. (Uit: De Bouwmeester, 1893). 



omschreven en bovendien duurder was.68 Als er brand op het toneel ontstond, 
was de gaskroon in de zaal echter de snelste uitweg voor de rook. Het 
brandscherm met rookluiken moest dat voorkomen.69 Eigen Haard begreep er in
1892 niets van: waarom na al die moeite alsnog gaslicht in het hart van het 
gebouw brengen? 

“[…] laat die gaskroon weg. Voor verlichting is zij niet noodig, daarvoor 
hebt ge de electriciteit tot uwe beschikking. Voor verwarming is zij 
onbruikbaar, daarvoor is trouwens reeds de centrale inrichting voor de 
verwarming met heete lucht bestemd. Voor de ventilatie is zij geheel 
ongeschikt. Zij verspreidt meer schadelijke dampen dan zij wegvoert, en 
verzwaart alzoo noodeloos den arbeid voor de ventilators boven in de kap, 
die zeer goed alleen voor luchtverversching kunnen zorgen. Waarom dus dit 
element tot bevordering van brandgevaar niet geheel buiten het gebouw 
geweerd?”70 

Op een aantal plekken in de Stadsschouwburg hing ongetwijfeld een 
'Morsebrandschel' van Siemens die telegrafisch verbonden was met de 
brandweer. Ook dat was namelijk verplicht voor theaters in Amsterdam. Als aan
het alarm werd getrokken telegrafeerde het apparaat automatisch een code die 
de plaats van de brand aangaf naar de brandweer. De dichtstbijzijnde 
brandweerpost lag overigens op slechts een steenworp afstand van de 
Stadsschouwburg. In 1896 had Amsterdam een netwerk van in totaal 170 
brandalarmen, waarvan 94 in de openbare ruimte en 76 in gebouwen, zoals 
ziekenhuizen, banken en hotels. Voor deze gebouwtypen was de verbinding 
echter niet verplicht. De aanleg kostte circa honderd gulden en voor het 
onderhoud werd tien gulden per jaar gerekend.71 

De brandweer vereiste haar eigen infrastructuur om binnen te komen, te 
blussen en vervolgens weer veilig weg te komen. Elke verdieping en ook het 
dak kon worden bereikt door ijzeren ladders die aan de gevels waren bevestigd. 
De brandweer en het vluchtende publiek liepen elkaar dus niet in de weg. De 
twee eerdergenoemde torentjes boden toegang tot de brandgang, precies tussen 
de zaal en het toneel.72 Op en onder het toneel en in de decorbergplaatsen 

68 'De nieuwe Stadsschouwburg van Amsterdam', EH, 18 (1892) 14, 217-218.
69 Manfred Semper 1904, 442.
70 'De nieuwe Stadsschouwburg van Amsterdam', EH, 18 (1892) 14, 218.
71 'De Amsterdamsche brandweer', AH, 23-1-1896. Vgl. Algemeene Politie-Verordening voor Amsterdam 

[…] 1882, art. 287c: “Het tooneel moet met een der brandweerposten in telegrafische gemeenschap 
worden gebracht.” Over het telegraafnet van de brandweer: G.P. Koppers 1988, 162-165.

72 Edwin O. Sachs 1897a, 47 (ladders), 48 (tekening torentje). Iedere voorstelling in de Stadsschouwburg 
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moesten van de gemeente brandkranen “aangesloten op de waterleidingen en 
voorzien van slangen en straalpijpen” worden aangebracht. In de werk- en 
verblijfplaatsen moesten 'vechtwaterkranen' komen, dus met water uit de rivier 
de Vecht.73 De brandweermannen van de Stadsschouwburg konden in ieder 
geval blussen “tot op het laatste oogenblik: voor hen allen is een veilige uitgang
in de onmiddelijke nabijheid”.74 

werd bewaakt door vijf brandweermannen (Lambiek Berends 1994, 63-64).
73 SAA 354, inv.nr. 3, brief B&W aan Stadsschouwburg-Maatschappij, 13-3-1891. 
74 Cornelis Figurant 1895, 186.
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24. MODEPALEIS HIRSCH & Cie., Amsterdam (1912)

Winkelen was tot halverwege de negentiende eeuw geen tijdverdrijf, maar puur 
functioneel: men kocht alleen wat men nodig had. Een winkeleigenaar hoefde 
weinig moeite te doen om klanten te trekken. Een uithangbord en een of twee 
etalages waren voldoende. Émile Zola beschreef in Au bonheur des dames 
(1883) de maatschappelijke omwenteling die in warenhuizen plaatsvond: de 
opkomst van de consumptiemaatschappij. Octave Mouret, directeur van dat 
Paradijs voor de Vrouw, wachtte niet tot klanten uit eigen beweging 
binnenkwamen om vervolgens alleen het hoognodige te kopen. Zijn warenhuis 
was tot in de kleinste details ontworpen om klanten te verleiden. Het was een 
verleidingsmachine. Dat begon al bij de gevel, die fungeerde als een gigantische
etalage. Binnen zorgden verwarming en ventilatie voor een aangenaam klimaat 
om geld uit te geven. Dankzij een ijzerskelet kon de indeling van het warenhuis 
voortdurend worden gewijzigd, zodat klanten bleven zoeken en zo weer nieuwe 
verleidingen tegenkwamen. Zelfs de buffetzaal met gratis limonade en biscuits 
was enkel een psychologische truc om klanten langer in de winkel te houden en 
ze zich behaaglijker te laten voelen, waardoor ze meer geld konden uitgeven. 

Tegenover de Stadsschouwburg op het Leidseplein in Amsterdam werd in 
1912 een tweede Paradijs voor de Vrouw geopend: modepaleis Hirsch & Cie., 
waar uitsluitend “damescostuums en lingeries” werden verkocht.1 'Omega' 
schreef in De Sumatra Post over de opening: “'t Is werkelijk of de heeren 
[Sylvain] Kahn en [Sally] Berg, de beide ondernemende firmanten van het 
groote modehuis, het boek van Zola als leidraad hebben genomen en Octave 
Mouret, den fantastischen en tegelijk practischen koopman, tot hun vereerd 
model.”2 Overigens was de locatie aan het ontwakende Leidseplein gekozen, 
omdat daar veel rijtuigen konden staan. Kahn in 1928: “Wij hadden dit in Parijs 
zoo gezien, en wisten wat een invloed dit had op een modemagazijn.”3

Een gebouw dat geheel en al was gericht op klanten verleiden vroeg ook om 
een nieuw soort architect, een die hetzelfde spel kon spelen als de 
winkeleigenaren. Directeur Kahn verklaarde in 1912 dat hij “iets Fransch” had 
willen neerzetten. “Een der bekendste Fransche bouwmeesters had hij 

1 Citaat: J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd]. Over Hirsch, met verdere 
literatuurverwijzingen: Annemarie den Dekker 2007a, passim; Marieke Kuipers 1993, 317-330; Auke van
der Woud 2015, 43-44. Ivo Weyel schrijft in de column 'Nazaat' in Het Parool over zijn familie, 
waaronder overgrootvader Sylvain Kahn, een van de oprichters van Hirsch in Amsterdam. Historica 
Femke Knoop (RUG) werkt momenteel aan een proefschrift over de firma Hirsch.

2 Omega 1912. 
3 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn. II. Slot', NRC, 9-6-1928. Citaat 

eerder gepubliceerd in: Annemarie den Dekker 2007b, 83.
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geraadpleegd en die had hem aangeraden den architect, den heer A. Jacot, het 
werk op te dragen.”4 Jacot was gespecialiseerd in winkels en had er tientallen 
ontworpen, waaronder modehuis Maison de Bonneterie in Amsterdam (1909). 
Als man van zaken had hij net zo'n commerciële instelling als zijn klanten: in 
1916 werd een monografie over Jacot gepubliceerd met veel foto's en 
advertenties, bedoeld om opdrachtgevers te verleiden.5 

De gevel kan een gebouw tot architectuur verheffen, maar de gevel van 
Hirsch was vooral bedoeld om klanten te verleiden. In 1909 overwogen Kahn 
en Berg een prijsvraag voor de gevel uit te schrijven, waarschijnlijk om met een
architect van naam extra aandacht te genereren. De rest van het ontwerp en de 
gehele uitvoering zou echter in handen van Jacot blijven, die immers 
winkelspecialist was. In een geheim onderhoud werd de voorzitter van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst om advies gevraagd. Hij vreesde 
dat niemand op de prijsvraag zou reageren. “Afgescheiden van het feit, dat het 

4 'Het Amsterdamsche Parijs', De Tijd, 15-11-1912. 
5 Monografie: J.F.L. de Balbian Verster 1916b.
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22. Modepaleis Hirsch & Cie. op het Leidseplein, Amsterdam. De enorme afmetingen van Hirsch kwamen 
niet alleen voort uit een behoefte aan meer ruimte, maar waren ook als klantentrekker bedoeld. Vooral ten 
opzichte van de panden rechts is de schaalvergroting opvallend. De nieuwbouw verving meerdere gebouwen 
die zo goed en zo kwaad mogelijk tot een geheel waren gemaakt. (Foto: J. Merkelbach, 1913).



wenschelijk is het ontwerp van plattegrond en gevel niet te scheiden, zal geen 
architect een ontwerp leveren, dat door een ander gedetailleerd zal worden; voor
het zuiver constructief gedeelte zou dit misschien nog mogelijk zijn, doch voor 
het ornamentale en het figurale gedeelte is dit beslist onmogelijk.”6 De firma 
zag af van een prijsvraag en liet ook de gevel door Jacot ontwerpen. De 
architect deed niet moeilijk en kopieerde simpelweg de gevel van het beroemde 
warenhuis Selfridges & Co. in Londen (1909), waarschijnlijk in opdracht van 
Kahn en Berg. Het plagiaat werd echter ontdekt door de voorzitter van de 
schoonheidscommissie en de gevel werd (minimaal) gewijzigd. Het 
Bouwkundig Weekblad in 1912: “Bij de besprekingen en bij het wijzigen van het
ontwerp toonde, naar wij vernamen en het spijt ons dit te moeten zeggen, de 
architect, die de overname erkende, absoluut geen schuldgevoel.”7 

Waarom zou hij ook? Alleen al de rel rond het plagiaat genereerde alleen 
maar meer publiciteit voor Hirsch – er is geen slechte reclame. Bovendien 
vervulde de gevel precies zijn functie. Het Nieuws van den Dag bij de opening 
in 1912: “Totaal afwijkend van iederen in de omgeving en zelfs in geheel 
Amsterdam toegepasten bouwstijl, voldoet dit echt Fransche gebouw ook aan 
den blijkbaar gestelden eisch, dat het sterk de aandacht trekt als een eenling en 
een uitzondering.”8 'Omega' van De Sumatra Post was dezelfde mening 
toegedaan, hoewel hij het plagiaat wél noemde: “Architectonisch gesproken is 
dit bouwwerk een karakterloos product, maar het doet geweldig, het 
beantwoordt geheel aan de gewenschte reclame en aan den opzet “pour épater le
bourgeois” [om de nette burgerman ergernis te geven].”9 De correspondent van 
het Algemeen Handelsblad schreef zonder een zweem van sarcasme dat het 
nieuwe gebouw hem deed denken aan Selfridges. “[…] ik ben volstrekt 
onbekwaam over bouwstijl een meening te verkondigen! Ik kan alleen mijn 
indruk meededeelen dien het geheel op mij maakte en die is een indruk van licht
en ruimte […].”10

Architect J. Gratama schreef in 1912 een vernietigende kritiek in De 
Amsterdammer. Wat de kranten wél zagen, zag de architect niet. Volgens hem 
kon architectuur weliswaar een verleidingsinstrument zijn, maar daarvoor was 
een kunstenaar nodig en de firma had het “niet aangedurfd, zich met een 
scheppenden geest te verbinden”. “De prachtige hal in het warenhuis-Tietz te 
Dusseldorf [sic], gebouwd door [Joseph M.] Olbrich, is de sterkst werkende 

6 'Verbouwing magazijnen firma Hirsch & Co.', BW, 29 (1909) nr. 42, 497.
7 Red. 1912, 241. 
8 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. 
9 Omega 1912. 
10 'Van Dag tot Dag. Het witte paleis op het Leidsche Plein', AH, 18-11-1912.
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reclame van deze zaak; iedere vreemdeling, die in Dusseldorf komt, gaat haar 
zien.” Gratama omschreef Hirsch daarentegen als “een ziellooze kolos, even 
zielloos als de stijve, wassen modelpoppen in zijn etalagekasten”. In plaats van 
te streven naar een nieuwe, eigentijdse schoonheid had Jacot simpelweg 
historische bouwstijlen hergebruikt. “Iedere bouwkundige met eenige 
ontwikkeling kan uit stijlboeken een dergelijke gevel samenstellen.” Ten tweede
toonde Jacot de gewapend-betonconstructie niet, maar verborg deze achter 
bepleistering verhuld als zandsteen, compleet met nepvoegen. Het gebouw 
sprak niet de waarheid. “Een dergelijke architectonische leugen bewijst wel 
afdoende, hoe zeer dit gebouw het betere van den modernen tijd mist.”11 

Winkels stelden zware eisen aan de uitvoering en dus aan de aannemer. Volgens 
de monografie over Jacot uit 1916 was “snelheid altijd eerste eisch. Het bedrijf 
gedoogt geen tijdverlies en zoo moest de bouw meest in de periode tusschen 
twee opeenvolgende seizoenen geheel zijn afgeloopen.”12 Dat was voor Hirsch 
geen optie: de bouwtijd werd geschat op twee jaar.13 Het oude gebouw kon ook 
niet openblijven, daar de nieuwbouw op dezelfde plaats kwam. Om geen dag 
verlies te hoeven lijden, werd naast het oude gebouw een hulpgebouw 
opgetrokken. Nogmaals de monografie over Jacot:

“In andere gevallen wordt het bedrijf, dat geen stoornis mag lijden, in een 
deel van het gebouw voortgezet, terwijl een ander deel wordt verbouwd. 
Hier heeft men er niet tegen opgezien om de geheele zaak onder dak te 
brengen in een hulpgebouw, dat in de onmiddelijke omgeving, op de 
tijdelijke overwelfde Lijnbaangracht, werd opgericht en waarvan de 
bouwsom toch nog f 120.000 beliep.”14

De bouwkosten van het hulpgebouw waren gelijk aan de gemiddelde prijs van 
een laboratorium in Groningen – zó belangrijk was het dat modehuis openbleef. 
Aannemersfirma M. Stam & Zoon uit Wormerveer stampte het gebouw in 
slechts 53 werkdagen uit de grond.15 Het Nieuws van den Dag in 1911: “Een 

11 J. Gratama 1912b, 6. Eerste en laatste citaat eerder gepubliceerd in: Marieke Kuipers 1993, 329. Als 
secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst was Gratama betrokken geweest bij het 
overleg over de prijsvraag voor de gevel van Hirsch en als redacteur van het Bouwkundig Weekblad had 
Gratama het bericht over het plagiaat geplaatst: 'Verbouwing magazijnen firma Hirsch & Co.', BW, 29 
(1909) nr. 42, 497-498; Red. 1912, 239-241.

12 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd].
13 'Het nieuwe gebouw Hirsch & Co.', Tel., 4-6-1910.
14 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd].
15 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd]. Volgens onderstaand artikel duurde de bouw echter 58 

dagen.
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klein leger arbeidslieden, een honderd vijftig, hebben er [in] twee ploegen dag 
en nacht aan gearbeid, met lust en liefde, zonder dat er één ongeluk is gebeurd.”
Hoewel het hulpgebouw een tijdelijke oplossing was, was het met 2.400 
vierkante meter en 28 etalages “zóó groot en zóo schoon als een blijvend 
gebouw”.16 Dankzij het hulpgebouw hoefde Hirsch haar deuren geen dag te 
sluiten: op de dag van de opening werd het oude gebouw gesloopt. Zelfs de 
verhuizing naar het tijdelijke onderkomen liep als een Zwitsers uurwerk, 
“zoodat de ouvrières [werkers], wier oude ateliers om 6 waren ontruimd, reeds 
te halfeen in de nieuwe aan den arbeid waren, alsof er niets gebeurd was”.17

Ook bij de uitvoering van het hoofdgebouw was snelheid de eerste eis. Des 
te vreemder is het dat er geen hoofdaannemer was. In plaats daarvan werd het 
gebouw partiëel aanbesteed in maar liefst 62 bestekken, mogelijk omdat Jacot 
de strakke planning in eigen hand wilde houden.18 De belangrijkste aannemers 
maakten gebruik van machines, ongetwijfeld om sneller te kunnen werken. Bij 
kleine gebouwen rendeerde mechanisatie niet, maar door de enorme schaal van 
Hirsch werd waarschijnlijk juist op de kosten bespaard. Misschien was het zelfs 
een vorm van reclame voor Hirsch om het nieuwste materieel te gebruiken. 
Terwijl het oude gebouw nog in gebruik was, sloeg de firma C. Hoen Czn. uit 
Sloterdijk in ongeveer vier maanden tijd 1.613 heipalen de grond in op de reeds 
gesloopte percelen. Het Algemeen Handelsblad in 1910: “Vooral tegen het 
schemerdonker, wanneer de vuren der drie puffende locomobielen een rossig 
licht verspreidden en de neerslaande stoom- en rookwolken put en heistellingen 
sluierden, vormden zich schilderachtige tafereelen, waarnaar velen stonden te 
kijken.” Het terrein werd gedraineerd met “electrisch gedreven diaphragma-
pompen”.19 De aannemers van de bovenbouw, de gebroeders Terlingen uit 
Amsterdam, maakten gebruik van welhaast Amerikaanse uitvoeringsmethoden. 
Het Nieuws van den Dag in 1912:

“Belangwekkend waren de hulpmiddelen, die bij den bouw werden 
toegepast. De dubbele steigers wekten de bewondering van ieder 
deskundige. Het vervoer in verticale richting geschiedde met behulp van 
twee liften voor de materialen en twee andere voor de werklieden, welke alle
vier electrisch werden bewogen; en op elke steigerhoogte was klein-spoor 

16 '”Het Witte Huis” van Hirsch & Co.', NvdD, 20-2-1911. Als Hirsch uit het hulpgebouw was getrokken, 
zou het eigendom van aannemer Stam worden. Toen het zover was, zette hij het prompt te koop: 
'Hulpgebouw Hirsch & Co. Amsterdam', De Maasbode, 30-11-1912.

17 'Opening van “Le Grand Pavillon” van Hirsch en Cie.', NvdD, 6-3-1911.
18 62 bestekken: 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. 
19 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Co.', AH, 23-11-1910. De naam van de firma volgt uit: 

'Aanbestedingen', De Maasbode, 15-7-1910.
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aangelegd. Op de Leidschekade was een electrische kraan in werking, om de
groefsteenwerken, waarbij stukken van 5000 K.G. voorkwamen, uit de 
motorschuit op de lorries te hijschen. Totaal werden aldus 2400 M3. 
natuursteen opgevoerd.”20

Hetzelfde artikel maakte melding van de firma N. Wafelbakker & Co. uit 
Amsterdam, die in korte tijd drieduizend vierkante meter aan mozaïek- en 
terrazzovloeren wist te leggen, dankzij “een pas onlangs uitgevonden machine 
voor het electrisch schuren van dergelijke vloeren, welke door de genoemde 
firma hier te lande werd ingevoerd en voor de eerste maal in werking gebracht.”

De nieuwbouw werd in 1912 geopend. De enorme schaal ervan, zeker in 
vergelijking met de omringende bebouwing, was het eerste wat in het oog 
sprong – dat was natuurlijk precies de bedoeling van de firma Hirsch. Het 
Nieuwsblad van het Noorden in 1920 over het nieuwe modepaleis: “Het is 
ongeëvenaard, het is monumentaal; het maakt de recht er tegenover liggende 
gebouwen van den Stadsschouwburg en het café Américain – die wij vroeger 
voor nogal flink uit de kluiten gewassen aanzagen – tot aardige kleine nesten, 
meer niet.”21 Omega was minder positief over het Hirschgebouw: “Het slaat 
alles in de omgeving morsdood.”22 De monografie over Jacot uit 1916 drukte de
schaalvergroting in cijfers uit:

“Het gebouw van Hirsch & Cie. is niet alleen een der meest monumentale, 
maar ook een der hoogste winkelhuizen in Amsterdam en in Nederland. De 
koepel heeft een hoogte van 38 M. Het grondvlak beslaat 3350 M2., de 
bruikbare vloeroppervlakte niet minder dan 21.000 M2. De totale kosten, 
ongerekend die voor meubileering en wat daarbij behoort, beliepen f 
1.200.000. Het gebouw van Hirsch & Cie. is voor een deel winkel, maar 
voor een grooter deel ook industrie-gebouw, want het omvat de ateliers van 
de firma en herbergt een gezamenlijk personeel van ongeveer 800 
personen.”23

20 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. Dubbele steigers hadden twee rijen 
steigerpalen, terwijl gewone steigers aan een zijde in de gevel verankerd waren. Bij Hirsch was geen 
plaats voor muurankers, want de vensters waren relatief groot en de gevel was grotendeels van 
natuursteen – waar niet zomaar een stuk kon worden uitgehakt. Bovendien konden dubbele steigers veel 
zwaardere lasten dragen (J.G. Wattjes 1922, 331, 336). Dat het materieel van de gebr. Terlingen was, 
blijkt uit een advertentie waarin de firma het weer te koop aanbood: 'Hoogst Belangrijke Verkooping van 
Aannemersmaterieel', AH, 2-12-1912. 

21 'In en om Amsterdam', NvhN, 20-11-1912. 
22 Omega 1912.
23 J.F.L. de Balbian Verster 1916b, [ongepagineerd].
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Het bekendste lokmiddel van iedere winkel was al decennialang de etalage, 
maar sindsdien was er veel veranderd: de uitstallingen werden steeds 
bedrieglijker, om de concurrentie voor te blijven en zoveel mogelijk kijkers in 
klanten te veranderen.24 Bij Hirsch werden daarom complete saloninterieurs 
nagebouwd in de etalage. Dat werd mogelijk gemaakt door de steeds groter 
leverbare spiegelruiten en de draagconstructies daaromheen. Modejournaliste 
Machteld schreef in 1914 “dat deze manier van reclame ook hier ter stede zeer 
is uitgebreid, ten genoege van het kijkgrage publiek, dat hierdoor zich een 
maatstaf geeft of men al dan niet te doen heeft met “een fijne zaak””.25 De 
Kunst over de opening van Hirsch in 1912:

“Buiten het gebouw hebben sedert verleden Vrijdagmiddag duizenden en 
duizenden genoten van de schitterende en smaakvolle uitstalkasten, zooals 
zij in een reeks van negen, door den étaleur der firma, den heer [P.M.A.] 
Uiterwijk, langs Leidscheplein en Weteringschans, met veel overleg en 
artisticiteit, zijn gekomponeerd. Een diner, een kinderpartij, een bruidstoet, 

24 Over de etalage als 'panopticum': Auke van der Woud 2015, 32-40.
25 Machteld 1914. 
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23. Naai-atelier in het Hirschgebouw. Slechts een deel van het gebouw was bestemd als verkoopruimte. 
Achter de schermen werkten ongeveer achthonderd mensen. (Foto: J. Merkelbach).



een baby-room, een receptie, een bontgroep, eene amazone, enz. Deze 
uitstalkasten vormen een groote attractie niet alleen voor de “buiten-
cliëntèle”, maar voor iedereen die van een knappe “kompositie” houdt.”26

's Avonds veranderde elektrische verlichting mode- en warenhuizen in 
gigantische reclamezuilen: het licht golfde naar buiten en trok klanten naar 
binnen. Deze elektrische aantrekkingskracht was mede te danken aan de steeds 
groter wordende spiegelruiten: lang voor de functionalisten, adverteerden 
warenhuizen met foto's en tekeningen van hun etalages bij nacht, badend in 
kunstlicht.27 Overigens was gaslicht geen optie, omdat de uitgestalde waren te 
lijden hadden van de warmte en verontreiniging.28 Over kledingmagazijn Nieuw
Engeland in Amsterdam (1899) werd geschreven: “Het gebouw, geheel 
electrisch verlicht is een echt modern magazijn; het maakt groote reclame en 
beheerscht den geheelen omtrek door zijn licht.”29 Bij Maison de Bonneterie in 
Amsterdam viel in 1901 al “een zee van licht door de reusachtige 
spiegelramen”, maar bij een verbouwing in 1908 werden 84 boog- en maar 
liefst 1.600 Osramlampen aangebracht.30 Het Nieuw Israelitisch Weekblad: 
“Vooral des avonds, wanneer de talrijke gloeilampen ontstoken zijn, maakt de 
“Bonneterie” een schitterenden indruk.”31 Hirsch ging nog verder. Alleen al het 
hulpgebouw had 2.500 gloeilampen.32 Het Nieuws van den Dag in 1911: “'s 
Avonds op den dag der opening, als de honderden en honderden electrische 
lichten schijnen in “Het Witte Huis”, zal het zich aan u opdoen als tooverpaleis 
in een sprookje uit Duizend-en-één-nacht.”33 De nieuwbouw van Hirsch spande 
met maar liefst zesduizend gloeilampen de kroon.34 Alle elektrische installaties, 
waaronder de verlichting, waren ontworpen door technisch adviesbureau L.H. 
Grivel.35 Er ging volgens het Algemeen Handelsblad een “verrukkelijk-
bedwelmenden indruk” uit “als de electrische stralenbundels besprankelen het 
fluweel en satijn, de kanten en goudstoffen, de zijde en het zware laken van 
heerlijke, bekorende vrouwenkleeren”.36

26 'Het modepaleis Hirsch & Co: fancy-afternoon-tea', De Kunst, 23-11-1912, 120-121. 
27 Over nachtarchitectuur: Marion Ackermann 2006; Rudolf Fischer 2012, 259-292. Een prijscatalogus met 

afbeeldingen van vele Nederlandse warenhuizen bij avondverlichting: H.C. van Stokkom 1985, 86. 
28 F.C.D. 1894, 18-19.
29 'Nieuw-Engeland', De Tijd, 24-9-1899. 
30 'Een nieuw modepaleis', De Tijd, 24-3-1901; 'Vergrooting van “Maison de Bonneterie””, Bww., 7 (1908) 

nr. 6, 45.
31 'Maison de Bonneterie', Nieuw Israelitisch Weekblad, 19-3-1909.
32 'Het hulpgebouw van Hirsch en Cie.', AH, 22-2-1911.
33 '”Het Witte Huis” van Hirsch & Co.', NvdD, 20-2-1911. 
34 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912.
35 'De opening van Hirsch & Cie.', NvdD, 15-11-1912. 
36 'Het modepaleis der firma Hirsch & Cie', AH, 15-11-1912. 
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Klanten traden via een van de twee tourniquettes binnen in een grote centrale
hal, die ogenschijnlijk vooral bedoeld was om licht en lucht in het hart van het 
gebouw te brengen.37 In werkelijkheid was het een gigantische etalage die door 
haar afmetingen, verlichting en aankleding klanten moest overweldigen.38 Vanaf
de begane grond kon men de elektrische liften en haar bezoekers achter 
smeedijzeren hekken zien opstijgen en dalen. De balustrades van de eerste en 
tweede verdieping boden zicht op het leven daar. Het plafond bevond zich op 
zeventien meter hoogte en bestond uit Luxfer-kristal, een nieuw soort glas 
bestaande uit kleine prisma's in een decoratief patroon die overdag het zonlicht 
versterkten en 's avonds het elektrische licht reflecteerden. Het materiaal was 
pas enkele jaren op de markt en ook gebruikt in de hal van het beroemde 
warenhuis Tietz in Düsseldorf (1909).39 Het contrast met de lage, donkere 
portiek bij de ingang verhoogde het effect van de hoge, lichte hal nog verder. 
Niet verwonderlijk was dat Jacot zich had laten inspireren door Parijse kerken –
die bezoekers om hele andere redenen overweldigden.40 De hal had het beoogde 
effect op het Nieuwsblad van het Noorden in 1912:

“Daar treedt de bezoeker in een zeer ruime, hooge hal, het centrum van het 
gebouw, dat, blank en schitterend, met verrukkelijke kronen en hekwerken 
versierd, en overkapt met een reusachtige lantaren [sic] van spiegelglas, een 

37 Tourniquettes: 'In en om Amsterdam', NvhN, 20-11-1912. Licht en lucht: Alfred Wiener 1912, 46.
38 Vgl. Auke van der Woud 2015, 44-45.
39 Luxfer: A.A. Hes 1913, 45-46.
40 Kerken: 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. Jacot was naar eigen zeggen 

geïnspireerd door de Saint-Sulpice en het Panthéon.
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thema 'een diner' respectievelijk 'een bruid'. Technicus L.H. Grivel was verantwoordelijk voor het elektrisch 
licht dat 's avonds door de spiegelruiten naar buiten golfde – en klanten naar binnen trok. (Foto's: N.H. Wolf, 
1912).



buitengewonen indruk maakt. Het is een tempel, een paleis, een reusachtige 
kunstzaal. Het denkbeeld van een winkel, in den gemoedelijken zin, komt 
hier geen oogenblik in u op. Een Pantheon, kon men wel zeggen, zoo statig, 
zoo imposant en fraai van verhoudingen. Breede witmarmeren trappen 
voeren u aan alle zijden uit de hal naar de étages, die zeer breed en zeer hoog
om deze hal zijn opgetrokken als de gaanderij van een formidabelen 
schouwburg.”41

De hal moest niet alleen overweldigen, maar ook verleiden. Daarvoor was de 
grote, monumentale trap bedoeld aan de achterzijde van de hal. Tussen de 
ingang en de trap stonden allerlei vitrines en toonbanken met kleine koopwaar, 
zoals sieraden. Alle bezoekers die naar boven wilden, werden eerst door het 
doolhof van verleiding gevoerd. Op weg naar de uitgang kwam men er 

41 'In en om Amsterdam', NvhN, 20-11-1912.
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26. Zicht op de vide vanaf de eerste verdieping van Hirsch. Om boven te komen moesten klanten eerst door 
het doolhof van verleiding: de glazen uitstalkasten direct na de ingang. De vide was niet alleen bedoeld om 
licht en lucht in het hart van het gebouw te brengen, maar vooral om klanten bij binnenkomst te imponeren. 
(Foto: J. Merkelbach).



vervolgens nogmaals langs.42 Kosten noch moeite werden daarom gespaard 
voor de trap, want de investering werd met gemak terugverdiend. Een 
monumentale trap ontbrak daarom in geen enkel warenhuis, aldus het 
Handbuch der Architektur in 1923.43 

Bouwtechniek speelde een grote, zij het onzichtbare rol in het verleidingspel.
De ventilatie- en verwarmingsinstallaties schiepen binnen een klimaat dat 
aansloot op het komende modeseizoen: 's winters lagen de kleren voor de zomer
immers alweer klaar en vice versa. René Kahn, de zoon en opvolger van 
Sylvain Kahn, in 1926 over zijn klanten:

“Maar 't is ongelooflijk zoo vroeg als bij ons de volgende seizoenen al 
inzetten. Zoo hadden we in Februari, toen 't vroor en sneeuwde, een groote 
serie kinderjurken voor dezen zomer, – ze zijn gevreten. Nauwelijks terug 
van de zomervacantie, bij een warmte van 20, 25º, koopen zij hun 

42 Alfred Wiener 1912, 50, 52.
43 Alphons Schneegans 1923, 9. 
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27. De schoenenafdeling op de begane grond. De technische installaties die een aangenaam klimaat schiepen 
om geld uit te geven zijn vrijwel onzichtbaar weggewerkt: rechts bovenin is nog net een ventilatierooster 
zichtbaar. (Foto: J. Merkelbach).



wintertoiletten.”44

De verwarmingsinstallaties konden de kou verdrijven zodat de winter binnen 
alvast voorbij was. “In de aangenaam verwarmde zaal zal het lente zijn”, werd 
in 1911 over het hulpgebouw geschreven.45 Een “reusachtige palm” uit Batavia 
versterkte de indruk van een tropisch klimaat.46 Op warme dagen kon het 
ventilatiesysteem juist voor een aangename verkoeling zorgen. Architect, 
aannemer en technici hadden voor het hulpgebouw “angstvallig nagegaan hoe 
een modepaleis voor Lente, Zomer, Herfst en Winter ingericht moet zijn om er 
in te verkeeren als in lentetijd, er te gaan zonder vreeze voor gevaar, zonder 
koude of warmte te duchten”, schreef Het Nieuws van den Dag in 1911. Zo 
liepen over het dak leidingen waardoor koud water kon worden geleid: “En als 
de zon op de glazen en de glazen koepels boven de achtkantige hallen te sterk 
brandt, vloeit er door eene vernuftige vinding een stolp water over het 
koepelglas.”47 Over de verwarming en ventilatie van de nieuwbouw werd 
minder prozaïsch geschreven, misschien was het nieuwe er inmiddels van af. 
Vaststaat dat in de kelder vijf ketels voor de centrale verwarming (stoom onder 
lage druk) stonden en “krachtige electromotoren” voor de ventilatoren.48 

Zelfs het gewapend-betonskelet van Hirsch maakte deel uit van de 
verkoopstrategie. Interieurs werden – net als de kledingmode – voortdurend 
veranderd, zodat klanten zich nooit gingen vervelen. Daarom moest de 
plattegrond vrij indeelbaar zijn: winkeleigenaren wilden zo weinig mogelijk in 
hun creativiteit worden beperkt door de constructie. Dragende muren zouden 
bovendien de toestroom van licht en lucht blokkeren. Het Handbuch der 
Architektur uit 1923:

“Mit der größten Konsequenz wird darauf gesehen, daß es dem Publikum im
Warenhaus nie langweilig wird. Daher wird es zur Notwendigkeit, dem 
Betrieb von Zeit zu Zeit ein anderes Gesicht ze geben. Die Kauflust des 
Publikums wird erfahrungsgemäß dadurch erhöht, und diese 
Veränderlichkeit hat den größten Einfluß auf die Tätigkeit des Architekten in
der Behandlung aller Räume. Die Theken, Kassen, alle Austellungstische 

44 'Onder de menschen. De dagtaak van den mode-gebieder Sylvain Kahn', NRC, 2-6-1928.
45 '”Het Witte Huis” van Hirsch & Co.', NvdD, 20-2-1911. 
46 'Opening van “Le Grand Pavillon” van Hirsch en Cie.', NvdD, 6-3-1911.
47 '”Het Witte Huis” van Hirsch & Co.', NvdD, 20-2-1911. De geperforeerde buizen waren ook voor de 

brandveiligheid aangebracht: 'Het hulpgebouw van Hirsch en Cie.', AH, 22-2-1911.
48 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. 
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28. Plattegrond van de begane grond van Hirsch. De onderste helft wordt in beslag genomen door de 
verkoopruimten. Dankzij het gewapend-betonskelet van de Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken 
waren de eigenaren van Hirsch, Sylvain Kahn en Sally Berg, helemaal vrij in de indeling van die 
verkoopruimten. Op deze plattegrond waren nog geen draaideuren voorzien. (Tekening t.b.v. aanvraag 
bouwvergunning, 17 mei 1911). 



müssen lose sein und überhaupt alles zum Verstellen eingerichtet.”49

Een kolommenskelet was de enige oplossing om aan de eis van vrije 
indeelbaarheid te voldoen. Nogmaals het Handbuch: “Am liebsten würde der 
Kaufmann […] gar keine Stützen haben, denn dann wäre er ganz frei, seine 
Einteilungen im Haus je nach Laune und Interesse anzulegen, was aber baulich 
nicht zu verwirklichen ist.” Het skelet van Hirsch bestond zoals gezegd uit 
gewapend beton. IJzeren of stalen kolommen namen weliswaar minder plaats in
en konden sneller worden gebouwd, maar gewapend beton was goedkoper en 
brandwerend.50 Het laatste voordeel was volgens De Telegraaf 
doorslaggevend.51 Ir. A.A. Boon van de Amsterdamsche Fabriek van Cement-
IJzerwerken (systeem Monier) “Wittenburg” was de constructeur – hij was de 
opvolger van L.A. Sanders. De firma Wittenburg was tevens verantwoordelijk 
voor de uitvoering. Alleen al de kelder van Hirsch behoorde volgens Boon 
“zeker tot de grootste en merkwaardigste, die in Nederland gemaakt zijn”, 
vanwege de enorme krachten op de fundering. De constructeur wees erop 
“hoe'n moeilijke opgaaf het is zoo'n groote kelder te ontwerpen” en dat ook bij 
de uitvoering “heel wat kijken komt”.52

Het interieur van de verkoopruimten op de begane grond en de eerste en 
tweede verdieping moest de juiste ambiance voor de rijke clientèle creëren. De 
bouwstijl moest klanten het gevoel geven van een Parijs' modehuis. Met 
resultaat: volgens Het Nieuws van den Dag zweefde de stijl “tusschen dien van 
Lodewijk XVI en het Keizerrijk, en is in ieder geval van Fransche allure”.53 De 
Tijd schreef zelfs een artikel over Hirsch met de titel: 'Het Amsterdamsche 
Parijs'.54 Het interieur was grotendeels ontworpen door R.A. van de Pavert, 
leraar aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam. De passalons 
“voor de ontvangst van de deftigste bezoeksters” op de tweede verdieping 
waren ontworpen door meubelfabriek H.P. Mutters & Zn. in Den Haag en 
“uitgevoerd in den zuiversten style Louis XV”. Voor een architect van de oude 
stempel was het ondenkbaar geweest om een deel van het ontwerp uit handen te
geven, maar de nieuwe bouwopgave dwong tot arbeidsdeling. Net als de hal 
was het interieur in feite ook een grote etalage, ontworpen om de kleren zo goed
mogelijk voor de dag te laten komen. Daarvoor waren speciale paskamers waar 
dames hun jurk bij elektrisch licht konden bekijken – bijvoorbeeld voor een 

49 Alphons Schneegans 1923, 8. Muren: Alfred Wiener 1912, 33.
50 Alphons Schneegans 1923, 6.
51 'Het nieuwe gebouw Hirsch & Co.', Tel., 4-6-1910. 
52 A.A. Boon 1915, 39-44. 
53 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. 
54 'Het Amsterdamsche Parijs', De Tijd, 15-11-1912.
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bezoek aan de Stadsschouwburg 's avonds.55 Maison de Bonneterie in 
Amsterdam was in 1909 de eerste geweest die op deze nieuwe behoefte 
inspeelde: 

“Iets geheel nieuws is een zoogenaamde “lichtkamer”, ingericht om den 
dames de kleur der stoffen bij avondlicht te toonen. Geen daglicht dringt tot 
dezen salon door, slechts electrisch licht maakt beoordeling van stoffen bij 
avondlicht overdag mogelijk.”56

Winkeleigenaren zetten zulke technische innovaties heel bewust in als 
reclamemiddel; ook techniek moest naar de laatste mode worden toegepast. Zo 
waren alle 28 etalages in het hulpgebouw van Hirsch volgens het Algemeen 

55 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912. 
56 'Maison de Bonneterie', De Tijd, 12-3-1909. 
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29. Het interieur was niet ontworpen door architect A. Jacot, daarvoor waren specialisten. De 'passalons' op de
tweede verdieping waren ontworpen door meubelfabriek H.P. Mutters & Zn. en moesten klanten het gevoel 
geven in Parijs te zijn. (Foto: J. Merkelbach).



Handelsblad voorzien van automatische sprinklers. “Deze zijn zoodanig 
ingericht, dat bij het uitbreken van brand het metaal der buizen, waardoor het 
water loopt, door de hitte smelt en een regen neerdaalt op het vuur.”57 Ook de 
etalages van de nieuwbouw werden voorzien van “automatische sprincklers 
(Walther Brausen)”.58 Het Nieuws van den Dag somde de andere innovaties in 
het hoofdgebouw op:

“Het verkeer binnen het gebouw wordt vergemakkelijkt door vier personen- 
en drie goederenliften, welke electrisch worden bewogen. Er is een 
telefooncentrale met 48 stations en een signaalinrichting. De stof [sic] wordt 
door electromotorische kracht naar een verzamelplaats in het sousterrain 
afgezogen.”59

De liften waren natuurlijk ook bedoeld voor het comfort: die voor personen 
werden bediend door een boy, de goederenliften bespaarden dames gezeul met 
hun inkopen.60

Grote mode- en warenhuizen hadden ook veel voorzieningen die niets met 
mode te maken hadden, maar de verkoop indirect stimuleerden door publiek 
naar de winkel te trekken.61 Zo bevond zich op de tweede verdieping van Hirsch
een tearoom, waar volgens modejournaliste Machteld geen winst werd gemaakt:
“De firma geeft er, dat is duidelijk, stellig op toe, want voor zulk een thee 
zonder eind betaalt men niet meer dan 60 cent per hoofd.”62 De directie 
verdiende het geld echter dubbel en dwars weer terug: als mensen in de salon 
zaten, viel hun oog op de koopjes en werden ze alsnog verleid om geld uit te 
geven.63 Daarom was de ruimte ook in een hoek van het gebouw gestopt, ver 
van de trappen en liften: op hun weg naar de theesalon werden bezoekers 
opnieuw langs allerlei koopwaar gevoerd.64 Bij de salon hoorde tevens “een 
lees- en schrijfzaal met telefooncellen, een kleine bibliotheek, enz., ten gerieve 
der dames, die wachten, of zich een oogenblik willen verpoozen.”65 De 
telefoons waren waarschijnlijk de aantrekkelijkste magneten van allemaal: men 
kon een kennis opbellen om af te spreken in Hirsch – of gewoon om te pochen 
waar vandaan men belde. 

57 'Het hulpgebouw van Hirsch en Cie.', AH, 22-2-1911.
58 'Het nieuwe gebouw Hirsch & Co.', Tel., 4-6-1910.
59 'Het nieuwe gebouw van Hirsch & Cie.', NvdD, 14-11-1912.
60 Liftboy: Anneke van Veen 2013, 12.
61 Alphons Schneegans 1923, 8-9.
62 Machteld 1915. 
63 Alphons Schneegans 1923, 8-9. 
64 Alfred Wiener 1912, 70.
65 'Het nieuwe gebouw Hirsch & Co.', Tel., 4-6-1910. 
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Op de bovenste verdieping zetelde fotostudio J. Merkelbach, gespecialiseerd in 
portretten. Dat was volstrekt geen nieuw idee volgens het Duitse standaardwerk 
Das Warenhaus uit 1912: “Ein photographisches Atelier hat heute jedes selbst 
nur mittlere Warenhaus.”66 Het modepaleis en de fotostudio versterkten 
namelijk elkaars clientèle. Klanten van Merkelbach konden naar de vijfde 
verdieping met de lift – waarmee de fotograaf expliciet adverteerde. De studio 
besloeg driehonderd vierkante meter en was dus een opgave op zich voor Jacot: 
er waren ontvangkamers voor klanten en verder bijvoorbeeld een donkere 
kamer voor het ontwikkelen van de foto's en een werkruimte voor het 
retoucheren en inlijsten. De belangrijkste ruimte was het daglichtatelier. Het 
was in feite een serre: de muur op het zuiden en het dak bestonden uit één 
gebogen kap van glas. Het daglicht dat het atelier binnenstroomde kon worden 
gedimd en geregeld met een gordijnensysteem. Klanten konden kiezen uit 
verschillende achtergronden: er was bijvoorbeeld een (niet-werkende) schouw, 

66 Alfred Wiener 1912, 64. 
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30. Op de vijfde verdieping zetelde fotostudio J. Merkelbach. Het was een manier om meer klanten naar 
Hirsch te trekken, maar tevens een opgave binnen een opgave voor het architectenbureau van Jacot. Het 
gordijnensysteem regelde de hoeveelheid daglicht. (Foto: J. Merkelbach).



die werd gebruikt voor familieportretten en ook is te zien op een reclamefoto 
voor bontmantels van Hirsch.67 Merkelbach werkte dus ook voor het 
modepaleis. Hij maakte ook vele foto's van het gebouw en nagenoeg alle foto's 
voor de monografie over Jacot – de twee hadden elkaar natuurlijk leren kennen 
bij de bouw.68

67 Anneke van Veen 2013, 12, 16, 28. Reclamefoto: SAA fotonr. B00000002947. 
68 De monografie: J.F.L. de Balbian Verster 1916b. 
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25. ACADEMISCH ZIEKENHUIS, Groningen (1903)

De geneeskunde maakte in de negentiende eeuw een stormachtige ontwikkeling
door en dwong de architectuur mee te veranderen. Ziekenhuizen werden 
verpleegwerktuigen: gebouwen die meewerkten aan de genezing van patiënten. 
Rond 1850 werd algemeen aangenomen dat ziekten werden veroorzaakt door de
uitwaseming van rottende stoffen (miasma's) en zich via de lucht verspreidden. 
De plattegrond kon dat voorkomen. Ziekenhuizen werden daarvoor opgedeeld 
in kleine gebouwtjes, 'paviljoens', waar licht en verse lucht aan alle zijden naar 
binnen stroomden en de miasma's verdreven. Na 1870 werd lucht nog steeds als
een ziekteverspreider gezien, maar op een nieuwe manier: men had ontdekt dat 
ziekten werden verspreid door bacteriën. Kunstmatige ventilatiesystemen 
konden verse lucht zuiveren en door besmette patiënten uitgeademde lucht 
afvoeren. Vanaf 1890 werd aanraking gezien als de boosdoener. Dat vroeg om 
vloer- en wandmaterialen die eenvoudig konden worden gereinigd. Dr. G. van 
Eysselsteijn, geneesheer-directeur in Groningen, in 1907:

“Het was voor de tweede helft der negentiende eeuw weggelegd, betere 
begrippen omtrent de groote beteekenis der Hygiëne te zien doordringen. 
Men begon te leeren, waar de gesteldheid van den bodem aanleiding gaf tot 
het opstijgen van schadelijke gassen of miasmen, dien bodem met een 
ondoordringbare bedekking af te sluiten; men zag in dat, waar de bodem 
drassig is en te weinig vocht doorlaat, door draineering en waterafvoer naar 
verbetering moet worden gestreefd, dat vloeren en wanden gemakkelijk 
behooren te kunnen worden gereinigd, dat licht, lucht, zonneschijn de 
gezondheid stalen, de kwalen verdrijven.”1

Het nieuwe Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis van 
Groningen werd geopend in 1903. Het was een verpleegwerktuig: de 
plattegrond, de bouwmaterialen, de technische installaties, alles aan het nieuwe 
ziekenhuis stond in dienst van de geneeskunde. De architect, J.J. van 
Nieukerken, constateerde een jaar later “dat tegenwoordig de medici en de 
architecten krachtig samenwerken; de eersten om de zieken te genezen, de 
laatsten om de menschen voor ziekten te behoeden”.2 Dat stelde bijzondere 
eisen aan de ontwerper: hij moest geneeskundig leren denken. Van Nieukerken 

1 G. van Eysselsteijn 1907, 25. Over het ziekenhuis van Groningen uit 1903, met verdere 
literatuurverwijzingen: Klaas van Berkel 2017, 54-58 (voorgeschiedenis), 160-163; Noor Mens 2012, 23-
58.

2 'Hygiëne voor hospitalen', De Telegraaf, 9-1-1904.
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leidde een bloeiend architectenbureau, maar was geen ziekenhuisspecialist. Die 
specialisatie bestond ook niet in Nederland. De architect moest zich volgens 
Van Eysselsteijn daarom “door omvangrijke studiën en reizen voorbereiden tot 
de hem opgedragen taak”.3 Het Nieuwsblad van het Noorden:

“Hij zag het mooie ziekenhuis te Heidelberg, het nieuwe bij Hamburg, de 
hospitalen in Engeland, Frankrijk, ja van half Europa en wat hij zag was hem
tot voorbeeld en leering, ook soms wel om hem te zeggen hoe het niet moest 
zijn – het resultaat was: het model-hospitaal in Groningen, het nieuwste en 
best-ingerichte dat op dit oogenblik bestaat.”4

3 G. van Eysselsteijn 1914, 557. Citaat eerder gepubliceerd in: B.P. Tammeling 1978, 86. Van Nieukerken 
had eerder het ooglijdersgasthuis in Den Haag ontworpen in 1889 en het Diaconessenhuis aldaar 
uitgebreid met een operatiekamer in 1892 (Michaël Lucassen 1998, 73, 80).

4 'Het nieuwe ziekenhuis te Groningen', NvhN, 30-5-1903. 
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31. Het ziekenhuis van Groningen in vogelvlucht. Het terrein telde maar liefst negen gebouwen, die stuk voor 
stuk een opgave op zich waren voor de architect, technicus en aannemer. (Uit: Nieuwe Groninger Courant, 31 
december 1898).



Rond 1900 zochten veel architecten naar een eigentijdse esthetiek, vrij van 
overbodige versiering. Ziekenhuisarchitecten streefden in feite naar hetzelfde, 
zij het omwille van de geneeskunde en zonder er veel ophef over te maken. “De 
gebouwen moeten in- en uitwendig zo eenvoudig mogelijk worden behandeld”, 
aldus het programma van eisen van het ziekenhuis van Groningen uit 1895.5 Ten
eerste ging elke gulden die aan de versiering werd besteed ten koste van de 
geneeskundige maatregelen. Bovendien waren plastische ornamenten in het 
interieur stofnesten die lastig schoon waren te maken. Van Eysselsteijn in 1907: 
“Gebroken moest worden met de traditie van plastische versieringen, lijsten en 
profileringen. Alles moest vlak worden en effen.” Op zijn verzoek waren zelfs 
de toiletten door de fabrikant ontdaan van “de gewoonlijk aangebrachte 
versieringen (?) met franje en snijwerk”.6 

De weinige versiering die overbleef, was strikt functioneel: volgens Van 
Eysselsteijn had zij een positieve invloed op de gemoedsstemming en de 
gemoedsstemming had op haar beurt grote invloed op de lichamelijke 
gesteldheid. Dat gold in het bijzonder voor gezonde mensen oftewel bezoekers. 
Daarom was de gevel van het administratiegebouw met toegangspoort “meer 
architectonisch behandeld” met natuursteen-accenten, decoratieve muurankers, 
tandlijsten en trapgevels. Het had bovendien een schuin dak met dakkapelletjes, 
terwijl bijna alle andere gebouwen “platte daken van houtcement” hadden. “De 
architect heeft door een en ander getracht elken somberen indruk van 
inkomende patienten en familieleden weg te nemen”, aldus Van Eysselsteijn in 
1907. Zelfs de esthetische vormgeving stond dus in dienst van de geneeskunde.7

Het Nieuwsblad van het Noorden bij de opening in 1903: 

“Fraais, in den echten zin van luxe en smaak, vindt men er niet, ja zoo 
weinig, dat toen wij verleden week aan den bouwmeester, den heer J.J. van 
Nieukerken, de vraag stelden, of er niet wat te veel met geld was gegooid, hij
in schaterlach uitbarstte en ons rondleidde met de woorden, vergezeld van 
een vinger knip: “zoek zelf, meneer, of er luxe is, zie niet zooveel! als ge 
tenminste de bestuurskamer en de entrée van het administratiegebouw 
uitzonderen wilt. Daar heb ik het wat mooier gemaakt, maar ook daar alléén.
In alle andere gebouwen vindt ge nergens iets wat ook maar op luxe lijkt. Ja, 
menigeen zal de hardsteenen vensterbanken, de granito-vloeren, de dubbele 

5 GA 1399, inv.nr. 8828, brief J.J. van Nieukerken aan Commissaris der Koningin, 18-12-1895, bijlage 
'Programma van eischen voor het te bouwen ziekenhuis te Groningen', ['Algemeene omschrijving']. Vgl. 
Oswald Kuhn 1897, 760-762 over de “Architektonische Gestaltung” van ziekenhuizen.

6 G. van Eysselsteijn 1907, 25 (vlak en effen), 60 (kosten), 112 (toiletten). Stofnesten: A.W. Weissman 
1885, 93.

7 G. van Eysselsteijn 1907, 25 (gemoedsstemming), 60 (poortgebouw). 
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ramen aan de noordzijde, de marmeren gootsteenen luxe noemen, maar zeg 
mij, wat had er dàn moeten zijn, dat aan de eischen der hygiène voldeed, dat 
na verloop van tijd zóó weinig onderhoud met zich zal meebrengen, dat zóó 
doelmatig voor een goede ziekenverpleging zal blijken te zijn?”8

Het ziekenhuis telde negen gebouwen met in totaal 350 bedden, uitgestrekt over
een terrein van 3,5 hectare.9 Nogmaals het Nieuwsblad van het Noorden: “Het 
nieuwe Ziekenhuis! Beter was het om te spreken van “ziekendorp”, want wie al 
die gebouwen saam nog een “huis” zou willen noemen, moet wel van dit woord 
een ruime opvatting huldigen.”10 Het is ondoenlijk om zo'n groot complex in 
zijn geheel te behandelen. Daarom concentreer ik me op de ziekenzalen en de 
septic tanks, die representatief waren voor het ziekenhuis als verpleegwerktuig.

Ziekenzalen
Vóór de ingang van elke ziekenzaal waren alle “onreine en rumoer gevende 
localiteiten”, zoals de badkamer, linnenkamer en toiletten, gegroepeerd.11 Over 
de plaats van ieder kamertje was nagedacht. De afzonderingskamer en de 
spoelkeuken waren het verste van de zaal verwijderd. De afzonderingskamer 
was namelijk bedoeld voor twee “zeer ernstige of storende patiënten” en in de 
spoelkeuken werden ondersteken, urinalen en sputumglazen gereinigd. De 
spoelkeuken bevond zich net als de toiletten aan de noordoostzijde van de gang,
zodat de wind geuren van de ziekenzaal wegvoerde. “In den buitenmuur is een 
kastje uitgebouwd, van buiten voorzien van een ijzeren rooster, van binnen met 
een glasdeur afgesloten tot tijdelijke bewaring van faeces, urine, sputum enz. 
voor onderzoek”, schreef Van Eysselsteijn in 1907. Direct naast de zaal lagen de
verpleegsterskamer en de pap- of theekeuken, waar het eten uit de centrale 
keuken in porties werd verdeeld. Beide ruimten waren voorzien van een klein 
venster, waardoor verpleegsters de zaal voortdurend in het oog konden 
houden.12 Al deze kleine, schijnbaar onbeduidende zaken vroegen de aandacht 
van architect en geneesheer.

“Nimmer vergete de architect dat bij den bouw hoofdzaak is, verzekering 
van voldoende licht en lucht”, zei Van Nieukerken in 1904.13 Dat gold in het 
bijzonder voor de ziekenzalen. Het oude corridorsysteem had bestaan uit kleine 

8 'Het nieuwe ziekenhuis te Groningen', NvhN, 30-5-1903.
9 G. van Eysselsteijn 1907, 13 (oppervlak), 29 (bedden).
10 'Het nieuwe ziekenhuis te Groningen', NvhN, 30-5-1903.
11 Citaat: G. van Eysselsteijn 1911, 4-5.
12 G. van Eysselsteijn 1907, 64 (venster), 66-67 (afzonderingskamer, spoelkeuken), 114 (porties). 

Windrichting: Oswald Kuhn 1897, 456 (alleen over toiletten).
13 'Hygiëne voor hospitalen', De Telegraaf, 9-1-1904.
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kamers die bereikt werden via een gang en dus maar één buitengevel 
overhielden. Groningen had daarentegen grote, ongedeelde ruimten waar licht 
en lucht aan drie zijden naar binnen konden, het dagverblijf aan het eind van 
iedere zaal meegerekend.14 Alle gebouwen waren bovendien zo geprojecteerd 
dat de zon op elk moment van de dag in ieder geval één gevel bescheen, “van 
haren opgang tot haren ondergang”. Van Eysselsteijn in 1914:

“Des zomers zijn deze groote zalen, bij gesloten vensters en gordijnen naar 
het zuiden en bij wijd geopende vensters naar het noord-oosten te 
herscheppen tot groote lighallen, koeler en frisscher dan de beste 
uitgebouwde lighal. […] Overal wordt men getroffen door de doelmatige 
ventilatie en aangenaam gestemd door het verkwikkend gevoel, dat 
overvloed van licht en lucht, die voorname medicijnmeesters, in den 
gezonden en den zieken mensch pleegt te wekken.”15

14 G. van Eysselsteijn 1911, 5.  
15 G. van Eysselsteijn 1914, 559. Zalen waren bovendien stiller dan kamers: er was geen last van rumoer op 

de gang en andere geluiden stierven weg. Laatste zin eerder geciteerd in: Klaas van Berkel 2017, 162.
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32. Over de organisatie van de bouw door aannemer H.R. Hendriks uit Amsterdam is vrijwel niets bekend. 
Deze foto licht een tipje van de sluier op. In het midden slingert een spoorlijntje voor het transport van de 
bouwmaterialen over het terrein. Rechtsonder staat een 'locomobiel'. (Foto: ca. 1900).



Overigens werd in twee gevallen nog teruggegrepen op het corridorsysteem. De
vrouwenkliniek had kamers, om “de velerlei categoriën van zwangeren en 
kraamvrouwen, gezonde en zieke, gehuwde en ongehuwde, zelfbetalende en 
armlastige” te scheiden. Verder hadden de medische en chirurgische afdeling 
klassenkamers voor rijkere mensen die niet met tientallen patiënten een zaal 
wilden delen. Ondanks het luxe eten en de kostbare gordijnen en meubels waren
de rijken echter minder af: een verdeling in kamers vroeg om een gang en dat 
betekende dat licht en lucht via slechts één gevel naar binnen konden.16

Het ziekenhuis van Groningen was een zelfvoorzienend werktuig, dat zijn 
eigen energie opwekte: vrijwel alles draaide op stoom uit het ketelhuis, van de 
centrale verwarming tot de elektriciteitscentrale, liftmotor en “automatisch 
werkende pompen” van de septic tanks. De stoominrichting was ontworpen 
door werktuigkundige W. Schlusen uit Den Haag. De energie werd over de 
verschillende gebouwen verspreid via een netwerk van gewapend-betontunnels 

16 G. van Eysselsteijn 1914, 564 (klassenkamers), 566 (vrouwenkliniek). Weekmenu en inrichting 
klassenkamers: G. van Eysselsteijn 1907, 68, 186.
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33. Vergeleken met het oude ziekenhuis aan de Munnekeholm, met zijn planken vloeren en privaat op zaal, 
waren deze ziekenzalen ontworpen als verpleegwerktuigen: met grote vensters voor licht en lucht, elektrische 
verlichting en grondig te reinigen vloeren en wanden. (Foto: ca. 1903).



(systeem Monier), dat eerder aan een organisme dan een werktuig deed denken. 
Op deze manier werden de ziekenzalen 's avonds elektrisch verlicht en 's 
winters centraal verwarmd.17 Iedere theekeuken, badkamer en spoelkeuken was 
bovendien uitgerust met stoommengkranen, terwijl de theekeukens daarnaast 
beschikten over verwarmde wastafels en kookketeltjes waarin water binnen drie
minuten kookte – dankzij stoom.18 Zelfs de couveuses in de vrouwenkliniek 
werden met stoom verwarmd.19 

De afmetingen van iedere ziekenzaal werden tot op de decimeter gedicteerd 
door de geneeskunde. Ieder bed moest een halve meter van de muur staan, om 
de luchtcirculatie te bevorderen en om koude luchtstromen langs het hoofd van 
de patiënt te voorkomen. De lengte van een bed bedroeg twee meter. In het 
midden van de zaal moest plaats zijn voor meubilair met een breedte van 1,1 
meter. Dat was de breedte van de was- en schrijftafels in het ziekenhuis 
Hamburg-Eppendorf, dat Van Nieukerken bezocht had op zijn studiereis. Aan 
weerszijden van de tafels moest een pad van 1,2 meter overblijven om bedden 
doorheen te rijden. De totale breedte moest dus 8,5 meter bedragen. 
Bovenstaande berekening is afkomstig uit het Handbuch der Architektur, in 
Groningen lijken dezelfde maten gehanteerd te zijn.20 De lengte van een 
ziekenzaal werd bepaald door het aantal bedden en het aantal bedden door de 
hoeveelheid patiënten die één verpleegster aankon.21 De medische afdeling in 
Groningen telde vier ziekenzalen à 24 bedden en de chirurgische afdeling vier 
zalen à dertig bedden.22 Kleinere kamers waren onwenselijk, schreef de 
beroemde Engelse verpleegster Florence Nightingale in 1863, “daar een klein 
getal patiënten eerder tegen de goede orde samenspannen zullen dan een grooter
aantal”.23 De hoogte van de zalen werd bepaald door de hoeveelheid lucht die 
een patiënt nodig had. De hoogte in Groningen bedroeg 4,7 meter. Dat 
betekende veertig kubieke meter lucht per patiënt, hetgeen voldoende was als er
minimaal tweemaal per dag geventileerd werd.24 

17 J.J. van Nieukerken 1903, 462-464, 467. Over Schlusen: H.L.J. Kooper 1904, 110-111. De betontunnels 
werden ook besproken in L.A. Sanders 1907, 517-518; ze werden uitgevoerd door de Amsterdamsche 
Fabriek van Cement-IJzerwerken (systeem Monier), waar Sanders constructeur was: HGA 0169-01, 
inv.nr. 9, brief J.J. van Nieukerken aan Cement-IJzerfabriek (systeem Monier), 10-9-1900, p. 281. 
Overigens beschikte het ziekenhuis niet over kunstmatige ventilatie. In plaats daarvan zat achter elke 
radiator een ventilatie-opening met verstelbare klep, waardoor verse lucht tegelijk verwarmd werd (G. 
van Eysselsteijn 1907, 62-63).

18 G. van Eysselsteijn 1907, 64-65, 67.
19 G. van Eysselsteijn 1914, 566.
20 Oswald Kuhn 1897, 350-351. Vgl. G. van Eysselsteijn 1907, 62 over de hoofdmaten van de ziekenzalen.
21 Verpleegster: Oswald Kuhn 1897, 348.
22 G. van Eysselsteijn 1907, 62.
23 H. Saxon Snell 1886, 18.
24 G. van Eysselsteijn 1907, 62. Oswald Kuhn 1897, 352-353 adviseerde tachtig kubieke meter verse lucht 

per patiënt.
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De vloeren, wanden en plafonds in de ziekenzalen werden zo glad mogelijk 
afgewerkt. Ten eerste moesten ze gemakkelijk gereinigd kunnen worden en ten 
tweede kon vuil zich in het kleinste naadje of kiertje ophopen. Om te 
voorkomen dat stof zich ophoopte, waren bovendien alle hoeken van vloeren, 
wanden en plafonds hol gemaakt.25 De vloer zelf moest volgens Van Nieukerken
“hard en ondoordringbaar” zijn.26 Vloerbedekking van textiel was uit den boze, 
omdat stof zich hierin zo gemakkelijk ophoopte en er heel lastig weer uitkwam. 
Gekozen was voor parquet hydrofuge of waterafstotend parket: eikenhout op 
een ondervloer van asfalt.27 De uitvoering hiervan luisterde erg nauw. Eerst 
moesten de houten delen worden gelegd terwijl het asfalt nog kookte, zodat het 
in de naden kon dringen. Vervolgens moest de vloer meerdere malen worden 
bestreken met kokende lijnolie of paraffine om hem ondoordringbaar te 
maken.28 Het resultaat was zo glad, dat de garderobe van patiënten moest 

25 G. van Eysselsteijn 1907, 25 (reiniging), 61 (naden, holle hoeken).
26 'Hygiëne voor hospitalen', De Telegraaf, 9-1-1904.
27 G. van Eysselsteijn 1907, 61 (parket), 107 (vloerbedekking). Eikenhout: UBG-BC, Bestek voor het 

bouwen van een academisch ziekenhuis met toebehooren te Groningen, 1898, p. 93.
28 v. O. de M. 1885, 83. 
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34. Vanuit het ketelhuis vertakte zich een ondergronds netwerk van gewapend-betontunnels, die het hele 
ziekenhuis, waaronder de ziekenzalen, van stoom, elektriciteit en water voorzagen. (Foto: ca. 1900).



worden aangepast. Van Eysselsteijn in 1907: “Daar de patienten vilten 
pantoffels met gevlochten zolen dragen, loopen zij weinig gevaar in zaal of 
dagverblijf uit te glijden.”29

De wanden werden geverfd. Het alternatief was jaarlijks 'witten' met kalk, 
“waardoor men wel gedurende eenige dagen een frissche geur aan de lokalen 
geeft, maar dat toch eigenlijk niets meer of minder is dan een opeenstapeling 
van vuile stoffen onder een zuiver wit tintje”, aldus een architect in 1896.30 
Verven was hygiënischer, maar stelde ook speciale eisen. Ten eerste waren 
spouwmuren, dubbele muren met daartussen een isolerende luchtlaag, nodig.31 
Gewone muren zouden namelijk last van vochtdoorslag krijgen.32 Vervolgens 
moesten de wanden tot een hoogte van 1,6 meter worden geplamuurd – met 
Keene's marmercement – zodat ze eenvoudig gereinigd konden worden.33 Van 
Nieukerken koos voor olieverf, hoewel dat door het Handbuch werd afgeraden, 
omdat er haarscheurtjes in kwamen. De architect was echter niet over één nacht 
ijs gegaan: hij was “na herhaalde proefnemingen tot de overtuiging gekomen 
dat de gewone standolieverf zeer wel bruikbaar is, wanneer althans de bereiding
deugdelijk en de behandeling goed is”.34 Hieruit blijkt opnieuw hoeveel kleine, 
schijnbaar onbeduidende zaken zijn aandacht vroegen.

Bij gebrek aan plastische ornamenten – stofnesten – was verf ook de enige 
mogelijkheid om de ziekenzalen te versieren. Decoratief schilderwerk was 
volgens Van Nieukerken echter geen optie geweest “in verband met de vele 
desinfecteermiddelen, die in ziekenzalen worden gebezigd”.35 Op foto's is te 
zien dat alleen de balken aan het plafond en een smalle strook langs de wanden 
gedecoreerd waren. Volgens Van Eysselsteijn kon het interieur verder alleen met
kleuren versierd worden. “Met heldere opwekkende kleuren, maar die tegelijk 
zacht en rustig worden gehouden; met motieven eenvoudig en klaar, maar niet 
te scherp omlijnd. Zij mag niet de opmerkzaamheid tot zich roepen, in geen 
geval onrust wekken of gevaar geven voor hinderlijke nabeelden.” Bovendien 
waren alle zalen, kamers en gangen voorzien van verschillende kleuren en 
decoraties.36 Volgens het Handbuch moest de verfkleur in ieder geval licht zijn: 
vuile plekken werden bij het schoonmaken minder snel over het hoofd gezien, 
scheurtjes in de verf werden sneller ontdekt en zonlicht kon door weerkaatsing 

29 G. van Eysselsteijn 1907, 107.
30 A.C. Bleijs 1896, 15.
31 G. van Eysselsteijn 1907, 59.
32 Piet Bot 2009, 113.
33 Plamuren: G. van Eysselsteijn 1907, 61. Marmercement: UBG-BC, Bestek voor het bouwen van een 

academisch ziekenhuis met toebehooren te Groningen, 1898, p. 107.
34 'Hygiëne voor hospitalen', De Telegraaf, 9-1-1904. Handbuch: Oswald Kuhn 1897, 365.
35 'Hygiëne voor hospitalen', De Telegraaf, 9-1-1904. 
36 G. van Eysselsteijn 1907, 25 (kleuren), 61 (eentonigheid).
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ieder hoekje van de zaal bereiken.37 Zelfs de typische kleuren van het ziekenhuis
waren dus door en door functioneel. 

Direct na zijn benoeming als geneesheer-directeur in 1901 maakte Van 
Eysselsteijn een studiereis naar het buitenland voor de aankleding en het 
meubilair. De belangrijkste eis was opnieuw gemakkelijke reiniging. Gordijnen 
hingen alleen waar dat strikt noodzakelijk was. “Deze in onderhoud dure 
stofnesten zou men gaarne geheel willen missen.” De gordijnen in de 
ziekenzalen waren echter wasbaar. Ook vloerbedekkingen zoals ganglopers 
waren zoveel mogelijk vermeden, “aangezien dit stofverzamelaars zijn, zeer 
bewerkelijk bij het reinigen”. De meeste ledikanten waren op aanwijzing van de
geneesheer-directeur vervaardigd door de firma A.J. Holtkamp in Deventer. Ze 
waren gemaakt van gasbuis – werd het moderne buismeubel ooit geboren in het 
ziekenhuis? – dat veel lichter en hygiënischer was dan hout. Bovendien kon de 
bodem van het bed in schuine stand worden gebracht voor het aanbrengen van 
rekverbanden en de zijkanten konden naar beneden worden geklapt bij het 
opmaken van het bed of het verplaatsen van de patiënt. De matrassen waren van
paardenhaar. Kapok en wol waren “te broeiig” bevonden voor bedlegerige 
patiënten en gingen bovendien bij desinfectie klonteren. Paardenhaar was 
weliswaar duurder, maar ging langer mee, 'kuilde' niet in én was “bestand tegen 
den ontsmettingsoven”. In oude ziekenhuizen wilde het nog wel eens 
voorkomen dat patiënten snoepgoed of pruimtabak naar binnen smokkelden. De
nachtkastjes naast de ledikanten hadden echter een glazen bovenkant “zodat 
contrabande daardoor wel kan worden waargenomen” – alleen 
ziekenhuisvoedsel leidde tot genezing. De eikenhouten tafels in het midden van 
iedere ziekenzaal waren bekleed met linoleum en bedekt met een wasbaar 
tafelkleed. “In deze tafels zitten geen laden, daar deze stofnesten veelal tot 
minder gewenschte berging van allerlei voorwerpen worden gebruikt.”38

Zelfs de patiënten waren potentiële bronnen van ziektekiemen. Daarom 
kregen nieuwkomers eerst een reinigingsbad en daarna ziekenhuiskleding 
uitgereikt voor ze de zaal in mochten. Hun eigen kleren werden naar de centrale
waskeuken gestuurd of zelfs naar de desinfectie-oven. De spiegel en kam die 
patiënten kregen uitgereikt werd na hun vertrek gereinigd. Hun tandenborstel 
werd vernietigd. De strijd tegen ziektekiemen werd tot in de kleinste kamer 
gevoerd: 

37 Oswald Kuhn 1897, 366.
38 G. van Eysselsteijn 1907, 105-112. Snoepgoed en pruimtabak: 'De Historisch-Geneeskundige 

Tentoonstelling te Arnhem. I', EH, 25 (1899) nr. 31, 493.
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“Voor de toiletten wordt closetpaper verstrekt, daar papier van couranten 
enz. niet alleen uit een hygiënisch oogpunt verwerpelijk is, maar ook de 
afvoerbuizen doet verstopt geraken. […] Voor handdoek en zeep bij de 
fontein in het portaal wordt zorg gedragen.”39

Septic tanks
Over toiletten gesproken: de verpleegmachine moest ook de ontlasting van 
maximaal zeshonderd patiënten en medewerkers op een hygiënische manier 
verwerken. Dit onderwerp is het waard om wat dieper op in te gaan. Ten eerste 
was de riolering een complexe opgave voor zowel de geneesheer-directeur, de 
architect als de fabrikant. Ten tweede moet de architectuurgeschiedenis ook de 
smerige kanten van de bouwkunst presenteren om volledig te laten begrijpen 
hoe een gebouw werkte. In eerste instantie was er maar één serieuze optie: het 
Liernurstelsel, waarbij toiletten pneumatisch – dus zonder water – in putten 
werden geleegd die op hun beurt ook weer pneumatisch werden geleegd. De 
inhoud van de putten zou per praam worden afgevoerd. Het Liernurstelsel was 
bekend, maar duur in de exploitatie. Toen kwamen de eerste berichten over 
septic tanks uit Engeland. Architect en opdrachtgever kozen voor het 
onbekende.40 Het werd de eerste opdracht voor de Nederlandsche Maatschappij 
tot automatische vernietiging van rioolstoffen (Septisch stelsel) in Den Haag, in 
feite een vertegenwoordiger van de Septic Tank Syndicate in Londen. Van 
Nieukerken was een van de aandeelhouders van de Nederlandsche Maatschappij
– evenals kunstschilder H.W. Mesdag.41 

De Nederlandsche Maatschappij publiceerde in 1904 een brochure over de 
septic tanks in Groningen, waaruit blijkt hoe complex de opgave was. Samen 
met de directeur, N.M. de Wal, had Van Nieukerken eerst meerdere studiereizen 
naar Engeland gemaakt, naar de Septic Tank Syndicate en verscheidene van 
haar projecten. De werking van het systeem was als volgt. Alle ontlasting en 
afvalwater werd verzameld in twee grote, ondergrondse septic tanks van 
gewapend beton (systeem Monier) voor de eerste biologische reiniging. Hier 
werden bacteriën niet bestreden, zoals elders in het ziekenhuis, maar ingezet 
vóór de reiniging. Het resultaat was vocht “ontdaan van vaste stoffen, doch 

39 G. van Eysselsteijn 1907, 110-111 (patiënten), 114 (toiletten).
40 G. van Eysselsteijn 1907, 99. Over het Liernurstelsel: Auke van der Woud 2010, 323-332. In het 

programma was nog sprake van “tonnen of kuipen”: GA 1399, inv.nr. 8828, brief J.J. van Nieukerken aan 
Commissaris der Koningin, 18-12-1895, bijlage 'Programma van eischen voor het te bouwen ziekenhuis 
te Groningen', ['Algemeene Omschrijving'].

41 'Naamlooze Vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot automatische vernietiging van rioolstoffen 
(Septisch stelsel), te 's Gravenhage', Nederlandsche Staatscourant, 14-7-1900. De Septic Tank Syndicate 
bezat tevens 25 van de 75 aandelen. Eerste opdracht: 'Nederl. Maatschappij tot automatische vernietiging 
van rioolstoffen (septisch stelsel)', De Telegraaf, 26-7-1903.
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troebel en onaangenaam riekend”. Het tankvocht werd vervolgens doorgepompt
naar vier filterbedden van gewapend beton en door andere bacteriën veranderd 
“in een heldere en reukelooze vloeistof”.42 Een (onbekende) deskundige die in 
1905 was uitgenodigd door de Nederlandsche Maatschappij:

“Men liet mij zien een flesch met tankvocht, duidelijk merkbaar aan de vaste
stoffen, die er nog in zweefden en aan den stank. Daarnaast stond een flesch 
gevuld met door het biologisch ontledingsproces verkregen water en 
daarnaast een flesch met gedistilleerd water. Het water uit de tweede flesch 
was totaal reukeloos en smakeloos en verschilde wat de kleur betreft heel 

42 De septic tank installatie 1904, ['De inrichting der installatie', 'De resultaten']. De bacteriën worden 
genoemd in E.J. Rothuizen 1930, 247. Overigens spreekt G. van Eysselsteijn 1907, 103-104 van 
“microben” oftewel micro-organismen (waartoe de bacteriën behoren). De septic tanks werden ook 
besproken in L.A. Sanders 1907, 641-642; het is onduidelijk of de betonnen delen werden uitgevoerd 
door de Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken (systeem Monier), waar Sanders constructeur 
was.
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35. De septic tanks van gewapend beton in aanbouw. Het ontwerp en de bouw van deze tanks vormde een van 
de grootste uitdagingen voor architect, opdrachtgever en fabrikant. Van de mannen op de voorgrond is A.J. 
Sanders de tweede van links. Hij leidde de bouw van het ziekenhuis namens architect J.J. van Nieukerken in 
Den Haag. De man met bolhoed en wandelstok is geneesheer-directeur dr. G. van Eysselsteijn. (Foto: ca. 
1903).



weinig van het gedistilleerde water.”43

Het Nieuws van den Dag publiceerde in 1905 een ingezonden artikel van een 
zeiler die langs de filterbedden was gevaren:

“Zooals het geheel daar ligt, beschenen door de juist opkomende maan, doet 
't in zijn keurige netheid onze echt Hollandsche zindelijkheidsbegrippen alle 
eer aan, vooral wanneer men daarbij ziet, dat het water, dat periodiek van de 
filterbedden [via het Verbindingskanaal] afstroomt naar het Boterdiep, 
ofschoon oorspronkelijk met alle denkbare vuil verontreinigd, nu als 
kristalhelder vocht tegen den boeg kabbelt. Welk een contrast met de hooger 
op liggende wateren, welke wij zoo straks bevoeren en die zoo verontreinigd
waren met het afvalwater van stroocarton-, aardappelmeel- en andere 
fabrieken, dat wij op vele plaatsen het roer moesten wenden om den stank te 
ontzeilen. En, wonder haast te heeten, vlak voor het terrein van het 
Ziekenhuis wemelde 't van visch, visch, eene zeldzaamheid in de Noordsche 
wateren.”44

De zeiler had aangelegd en een rondleiding gekregen van de “opzichter” – 
ongetwijfeld chef-machinist J.J. Bootsgezel – die toevallig in de buurt was. 
Voor meer informatie verwees laatstgenoemde naar de Nederlandsche 
Maatschappij, “die is op de hoogte”. De zeiler besloot zijn artikel met de firma 
“hartelijk succes” te wensen.45 Waarschijnlijk was het artikel dus gewoon 
geschreven door de Maatschappij, maar dat biedt de kans in te gaan op haar 
tactiek om een nieuw product in de markt te zetten. Zo bevatte de brochure over
de septic tanks ook een attest van Van Eysselsteijn.46 Alleen het eerste, positieve
deel van zijn brief was echter overgenomen. Verzwegen werd dat de 
geneesheer-directeur tien maanden veel te weinig tijd vond om conclusies te 
trekken. Dat onthulde hij later in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde.47

Proeven moesten uitwijzen of de gok met de septic tanks werkelijk was 
geslaagd. “Vakmannen” hadden daarvoor op verschillende punten het gehalte 
zuurstof, ammonia, salpeterigzuur, salpeterzuur en chloor gemeten. Van 
Eysselsteijn ging iets ruwer te werk dan de deskundigen: hij plaatste ijzeren 

43 'De septic-tanks bij het acad. ziekenhuis', NvhN, 28-2-1905.
44 'Zuiver water', NvdD, 13-2-1905. Bootsgezel: 'Een Septic-Tank-installatie', AH, 27-2-1905. 
45 'Zuiver water', NvdD, 13-2-1905. 
46 De septic tank installatie 1904, ['De resultaten'].
47 G. van Eysselsteyn 1904, 1023.
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manden met daarin “verschillende dierlijke weefsels” in de tanks en haalde ze 
er om de week uit om de gewichtsafname te meten. “Het was immers wel de 
moeite waard te weten of het aanging placentae, tumoren, ja desnoods 
geamputeerde leden en opgeofferde proefdieren in den tank te werpen, ten einde
ze daar aan een snelle en onschadelijke ontbinding prijs te geven.” Van 
Eysselsteijns methoden waren weliswaar grover, maar zijn conclusies waren 
voorzichtiger dan die van de fabrikant: een placenta was binnen een maand 
verdwenen, een “flink stuk vleesch” pas na vijf maanden en een “grove 
hoeveelheid beenderen” bood langer dan een half jaar weerstand “alvorens 
geheel te zijn uiteengevallen”. Dat stond geheel in tegenspraak met het gerucht 
van een in de tank neergelaten hond die “na verloop van enkele dagen 
“verdwenen” zou zijn”. Van Eysselsteijn deed de verdwijning weliswaar af als 
een “vertelsel”, maar ontkrachtte niet dát er een hond in de tank was geplaatst.48 
In ieder geval durfde de geneesheer-directeur pas na vijf jaar echt tevreden te 
zijn met zijn septic tanks.49

Het ziekenhuis kostte uiteindelijk twee keer zoveel als begroot: bijna één 
miljoen in 1896 en circa twee miljoen bij de oplevering in 1903.50 Dat kwam 
niet door “eene te weelderige inrichting”, maar door de “thans geldende 
inzichten omtrent hospitaalhygiène”, schreef de minister van Binnenlandse 
Zaken al in 1901.51 Meer dan 400.000 gulden was toen besteed aan de 
technische installaties, waarvan 43.000 aan de septic tanks. De minister tegen 
de Tweede Kamer:

“Wanneer men nu nagaat wat de verhooging van de kosten van den bouw te 
Groningen heeft veroorzaakt, dan blijkt het dat die verhooging voornamelijk 
daardoor ontstaan is, dat men oorspronkelijk niet bedoeld had een eigen 
centrale verwarming, een eigen electrische verlichting en een eigen septic-
tankinrichting voor de zuivering van vuil water aan te brengen, en dat men 
later tot het inzicht is gekomen dat het toch niet aanging om een ziekenhuis 

48 G. van Eysselsteyn 1904, 1027-1028. De proeven van de vakmannen: De septic tank installatie 1904, 
['De resultaten', 'Tabel I', 'Tabel II'].

49 G. van Eysselsteijn 1907, 183.
50 Begroting (956.000 gulden): SGD Handelingen Tweede Kamer 1901-1902, 12-12-1901, p. 509. Volgens 

G. van Eysselsteijn 1907, 18 bedroegen de bouwkosten 1.850.000 gulden, maar G. van Eysselsteijn 1914,
556 spreekt van 1.981.000 gulden.

51 SGD Kamerstukken Tweede Kamer 1901-1902, kamerstuknr. 2 V, ondernr. 14 (memorie van antwoord), 
p. 42. Citaat eerder gepubliceerd in: M. Sijmons 1902, 38. Volgens ir. Sijmons (p. 39-40), die Van 
Nieukerken in 1895 had geadviseerd over de technische installaties, waren de forse overschrijdingen juist 
te wijten aan het feit dat het definitieve ontwerp zonder technici was opgemaakt (zij waren blijkbaar pas 
daarná ingeschakeld).
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te stichten in deze eeuw, dat nog zou staan op de hoogte van de vorige.”52

Van Eysselsteijn vroeg zich bij de opening af hoe toekomstbestendig het nieuwe
ziekenhuis zou zijn: “Telkens zullen nieuwe behandelings-methoden worden 
toegepast, nieuwe wegen en feiten worden ontdekt […].”53 De ligging aan de 
rand van de stad en een groot reserveterrein moesten het ziekenhuis verzekeren 
van uitbreidingsruimte voor toekomstige ontwikkelingen.54 Binnen tien jaar was
dit volgebouwd. In 1912 werd namelijk begonnen met de bouw van de 
psychiatrisch-neurologische kliniek, omdat het bestaande gebouw veel te klein 
was.55 De afdeling chirurgie groeide ondertussen ook langzaam uit haar voegen:
na slechts zestien jaar bleken het aantal bedden, de röntgenkamer en de 
laboratoriumruimte allemaal onvoldoende. Vooral de operatiekamer met 
amfitheater werd al snel na de bouw zeer onhygiënisch gevonden.56 Ruimte 
voor uitbreiding was er niet, omdat de nieuwe psychiatrische kliniek het hele 
reserveterrein innam. Daarom werd het ziekenhuisterrein in 1927 met bijna tien 
hectare uitgebreid door de demping van het Verbindingskanaal. Dat betekende 
een verdriedubbeling van de oppervlakte.57 Aan de overkant stuitte het 
ziekenhuis echter op de rand van een nieuwe woonwijk die intussen verrezen 
was. Het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen bevindt zich nog 
altijd op dezelfde plaats, maar is nu volledig ingesloten door de 
stadsuitbreiding. Er wordt in en om het UMCG voortdurend gesloopt, 
vernieuwd en uitgebreid om de ontwikkelingen in de geneeskunde bij te kunnen
benen.58

52 SGD Handelingen Tweede Kamer 1901-1902, 12-12-1901, p. 510-511. Citaat eerder gepubliceerd in: M. 
Sijmons 1902, 38-39.

53 'Het nieuwe ziekenhuis te Groningen', NvhN, 30-5-1903. 
54 G. van Eysselsteijn 1907, 26. 
55 G.F. Rochat 1953, 101. Vlak na de opening van het ziekenhuis had Groningen haar eerste hoogleraar 

psychiatrie en neurologie gekregen, prof. dr. E.D. Wiersma (G. van Eysselsteijn 1914, 563). 
56 L.D. Eerland 1953, 117.
57 P. Bolt 1953, 27.
58 Over de architectuur en bouwgeschiedenis van het UMCG: Noor Mens 2012.
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26. KRANKZINNIGENGESTICHT DUIN en BOSCH, Castricum (1909)

Tot omstreeks het midden van de negentiende eeuw werden krankzinnigen 
gezien als beesten tegen wie de maatschappij moest worden beschermd. Oude 
gestichten (dolhuizen) hadden daarom veel weg van gevangenissen. Vanaf circa 
1880 werd krankzinnigheid gezien als een ziekte, een geestesziekte, die 
behandeld en zelfs genezen kon worden. De architectuur moest meeveranderen: 
de nieuwe opvattingen vroegen om nieuwe gebouwen, om ziekenhuizen voor de
geest. Tussen 1884 en 1910 werden in Nederland maar liefst negentien 
krankzinnigengestichten gebouwd, die allemaal prat gingen op hun humane 
behandelingsmethoden. Het verschil met de oude toestanden werd extra zwaar 
aangezet om de wetenschappelijke vooruitgang te benadrukken. Een 
krantenartikel uit 1909 over het nieuwe Provinciaal Geneeskundig Gesticht voor
krankzinnigen Duin en Bosch in Castricum: 

“Als wij terugdenken aan den tijd, dat de menschen met gekrenkte 
geestvermogens in dwangbuizen opgesloten zaten in hokken, waarin noch 
frissche lucht, noch licht kwam, waar slechts alleen af en toe een zeer 
strenge bewaker binnentrad om den afgezonderden eten en drinken voor te 
zetten, en men ziet nu gestichten bouwen, moderne herstellingsoorden, fraai 
van bouwstijl en inrichting, met paviljoens, heerlijke wandeltuinen, ja, zelfs 
met een tooneelzaal er in, dan voelt men toch de vorderingen der beschaving
en wetenschap.”1

Duin en Bosch was als ziekenhuis voor de geest geheel om de patiënten en de 
behandeling van hun ziekte heen geconcipieerd: de architectuur bood niet alleen
ruimte aan nieuwe therapievormen, maar beschermde patiënten ook tegen 
hunzelf en tegen prikkels uit hun omgeving. Het gesticht was ontworpen door 
architect F.W.M. Poggenbeek in nauwe samenwerking met geneesheer-directeur
dr. J.W. Jacobi, die daarvoor een studiereis langs acht Duitse en twee Belgische 
gestichten had gemaakt. J. Scholtens, hoofdingenieur bij de Provinciale 
Waterstaat van Noord-Holland, had de leiding over de uitvoering.2 Duin en 

1 'Gesticht “Duin en Bosch”', NvdD, 24-4-1909. Over Duin en Bosch, met verdere literatuurverwijzingen: 
Noor Mens 2003, passim, i.h.b. 114-117; Joost Vijselaar 1997, passim. 

2 Ontwerp en uitvoering: A.D.N. van Gendt 1909, 211. Studiereis: Gerrit Schumm 1999, 27. Andere 
bronnen spreken van een andere taakverdeling. Volgens P. van Kleffens 1959, 17 werd “een plan” 
ontworpen door Jacobi met hulp van architect en ingenieur voor “het technische gedeelte”. J. Scholtens 
1908, 843 omschrijft zijn eigen rol niet nader; hij schrijft zowel ontwerp als uitvoering toe aan de 
architect. Van Gendts verslag – van een lezing van Poggenbeek – lijkt me het meest plausibel, met dien 
verstande dat ook de technische installaties waarschijnlijk onder Scholtens' verantwoordelijkheid vielen; 
hij behandelde ze uitvoerig in zijn artikelen over Duin en Bosch (J. Scholtens 1908, 831-843; J. Scholtens
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Bosch was een gigantische, complexe bouwopgave. Het terrein besloeg 82 
hectare en maakte deel uit van een grondstuk van zelfs 1.050 hectare. De 
bouwkosten van het gesticht waren begroot op 1,83 miljoen gulden, exclusief 
terrein en inventaris.3 Er was ruimte voor maar liefst 732 patiënten en minstens 
tweehonderd personeelsleden.4 Dat was ook naar buitenlandse maatstaven een 
groot gesticht.5 De patiënten waren verdeeld over zes paviljoens, die zo groot 
waren dat ze eigenlijk een andere benaming verdienden, aldus Jacobi in 1911:

“Vooraf moet er even op gewezen worden, dat het gesticht niet volgens het 
zoogenaamde paviljoensysteem is gebouwd. Hieronder toch verstaat men 

1909, 89-91). Overigens werd Poggenbeek volgens Scholtens (p. 843) voor de duur van het project aan 
Provinciale Waterstaat toegevoegd en werd Jacobi volgens Van Kleffens geadviseerd door prof. dr. C. 
Winkler, hoogleraar psychiatrie in Amsterdam.

3 Scholtens 1908, 831 (terrein), 843 (kosten). 
4 Patiënten: P. van Kleffens 1959, 26. In 1920 telde het gesticht 197 zusters en 48 broeders (Jaap Glastra 

1995, 24).
5 Een groot gesticht telde volgens G. Kolb 1907, 107 meer dan zevenhonderd patienten.
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36. Luchtfoto van krankzinnigengesticht Duin en Bosch in Castricum. Midden vooraan ligt het kerkje, met 
daarachter het administratiegebouw en het economiegebouw met watertoren en schoorsteen. Links daarvan 
bevinden zich drie paviljoens voor vrouwelijke patiënten en rechts drie paviljoens voor mannelijke patiënten. 
Het zusterhuis, direct links van het administratiegebouw, en het theehuis, links vooraan, werden later 
toegevoegd. (Foto: KLM Aerocarto B.V., 1923).



gestichten, bestaande uit een groot aantal kleinere gebouwtjes, elk voor de 
verpleging van hoogstens 40 of 50 patiënten bestemd. De gebouwen die 
“Duin en Bosch” samen stellen zijn veel grooter, zij bieden ruimte voor 
achtereenvolgens 152, 149 en 65 patiënten. Waar dit eenmaal is 
vooropgesteld kunnen nu echter deze groote gebouwen zonder bezwaar 
verder paviljoens genoemd worden.”6

Tot de overige gebouwen behoorden een administratiegebouw met centrale 
keuken en telefooncentrale, een economiegebouw voor de technische 
installaties, een kerk geschikt voor zowel de protestantse als rooms-katholieke 
eredienst, een anatomiegebouw met sectiekamer en laboratorium en verder een 
aantal personeelswoningen.7 Dit reusachtige complex was een maatschappij in 
het klein.

Zelfs de bouwstijl van een gesticht moest rekening houden met de 
overgevoelige zenuwen van de patiënten. Volgens het Handbuch der 
Architektur, het deel over gestichten uit 1891, mochten gestichten volstrekt niet 
op gevangenissen lijken; ze moesten juist het karakter van een vriendelijk 
toevluchtsoord hebben.8 Volgens dr. G. Kolbs Sammel-Atlas für den Bau von 
Irrenanstalten uit 1907 moest de architect over zijn eigen schaduw 
heenspringen en de patiënt vóór de kunst stellen. Normaliter zou een architect, 
aldus Kolb, proberen alle gebouwen in dezelfde stijl te ontwerpen, met 
monotonie als gevolg. Een afwisselend uiterlijk was weliswaar onbevredigend 
voor de bouwkunstenaar, maar het zou “den primitiven Formensinn des 
Kranken […] mehr befriedigen als die vollendetste architektonische Leistung”.9 
De gevels van Duin en Bosch bestonden uit baksteen met natuursteenblokken 
afgewisseld met pleisterlagen en vakwerkbouw en werden bekroond met 
verschillende kapvormen en dakkapellen. Hierover werd echter nauwelijks met 
een woord gerept. Zelfs architect Poggenbeek stipte de esthetische vormgeving 
slechts kort aan in een lezing voor vakgenoten in 1909: “De gekozen 
architectuur is eenvoudig en landelijk genomen.”10 De opgave was zo complex 
dat 'stijl' bijzaak was geworden, het woord werd zelfs niet meer genoemd.

De behandeling van krankzinnigheid begon bij de terreinkeuze voor een nieuwe
gesticht. De Tweede Krankzinnigenwet van 1884 vereiste “eene ruime, gezond 

6 J.W. Jacobi 1911, 217. 
7 J.W. Jacobi 1911, 209, 219.
8 Adolf Funk 1891, 52.
9 G. Kolb 1907, 142.
10 A.D.N. van Gendt 1909, 212. 
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gelegen woning, met voldoende gelegenheid tot beweging in de open lucht”.11 
Zoals al uit de naam blijkt, lag Duin en Bosch aan zee, op de grens tussen duin 
en bos. Het gesticht lag expres buiten de stad – met haar vele prikkels en 
ongezonde lucht. Tijdens wandelingen moesten patiënten zo weinig mogelijk 
het gevoel krijgen opgesloten te zijn.12 Waarschijnlijk was het terrein van Duin 
en Bosch daarom niet omgeven met een muur of hek. Ingenieur Scholtens: “De 
eenige afscheiding tusschen de terreinen wordt toch slechts gevormd door 
eenige paaltjes, met ijzerdraad verbonden. Aan den kant van den straatweg is 
het terrein zelfs geheel open.”13 Overigens was het terrein zo eenvormig dat 
zowel patiënten als personeel regelmatig verdwaalden. Verplegers kregen 
daarom hoorntjes uitgereikt om noodsignalen te kunnen geven. Bovendien werd
er een premie van twee gulden uitgeloofd voor patiënten die toch ontsnapten.14

De afgelegen locatie maakte de uitvoering echter extra complex. Volgens 
Scholtens was de Schulpvaart, die het Alkmaardermeer met Castricum verbond,
“totaal ongeschikt voor aanvoer van materialen op eenigszins groote schaal. De 
materialen voor de groote gebouwen, als de paviljoens en het 
administratiegebouw, zijn daarom dan ook uitsluitend per spoor aangevoerd.” 
Daarvoor was vanaf station Castricum een zijspoor aangelegd – dat na de bouw,
vanaf 1914, als tramlijn benut werd.15 Zelfs de bouwvakkers moesten worden 
geïmporteerd. Het aandeel van bouwvakkers uit de gemeente beperkte zich 
vooral tot de fundering; aan de bovenbouw werkten met name arbeiders van 
buiten, die voor dit project tijdelijk in de kost kwamen bij de plaatselijke 
bevolking.16 De uitvoering werd overigens in meerdere delen gesplitst. J. Bijlard
Fzn. uit Hilversum was de aannemer van het grootste deel: de zes paviljoens en 
het administratiegebouw.17

Patiënten werden bij aankomst zoveel mogelijk in gelijksoortige categoriën 
verdeeld om de rust op de afdelingen te bevorderen. Dat was zelfs in de Tweede
Krankzinnigenwet vastgelegd.18 Dr. J.N. Ramaer, inspecteur der 
krankzinnigengestichten, schreef in 1886 “dat, naarmate de storende elementen 
meer worden afgescheiden, de rust in het gesticht en het welbehagen der 

11 Wet van den 27 April 1884 (Stbl. No. 96) betreffende het staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten, art. 8.1. Citaat eerder gepubliceerd in: Noor Mens 2003, 87. 

12 Vgl. N.J. Lemei 1910, 209-210 over de terreinkeuze voor gestichten.
13 J. Scholtens 1909, 89.
14 P. van Kleffens 1959, 32.
15 J. Scholtens 1909, 89. Over de tramlijn: P.A. van der Kamp 1993, 18-19. Volgens Jaap Glastra 1995, 19, 

25 werden stenen en dakpannen wél over de Schulpvaart aangevoerd. 
16 Jaap Glastra 1995, 20.
17 'Aanbestedingen', AH, 4-5-1905. 
18 Wet van den 27 April 1884 (Stbl. No. 96) betreffende het staatstoezicht op krankzinnigen en 

krankzinnigengestichten, art. 8.2-8.3. 
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verpleegden toenemen”. Allereerst werden mannen en vrouwen van elkaar 
gescheiden om elkaar niet over en weer op te winden; de denkbeeldige lijn 
tussen hun paviljoens heette de 'geslachtsas'. Daarna volgde een verdere 
verdeling in 'rustige', 'halfrustige' en 'onrustige' patiënten. Ramaer: 

“Bij de toenemende bevolking der gestichten, die hunne vergrooting 
noodzakelijk maakte, kon het niet anders of men moest inzien, dat het 
onmogelijk was al die krankzinnigen, rustigen en onrustigen, waanzinnigen 
en zwaarmoedigen, dementes, idioten, paralytici, epileptici, door elkander te 
laten loopen, – een toestand, die Prof. Thijssen van het Buitengasthuis te 
Amsterdam deed zeggen, dat het meer van een magazijn van gekken dan van
een gesticht voor krankzinnigen had. Men begon met afzonderlijke 
afdeelingen voor onrustigen in te richten, ten gevolge waarvan die voor de 
rustigen eene groote verbetering ondergingen, zoodat deze, waar zij niet 
overvuld zijn, een zeer bevredigend schouwspel opleveren. Anders was het 
in de afdeelingen voor onrustigen, waar, al werden de luidruchtigsten in 
cellen afgezonderd, dat bonte gewoel van krankzinnige dwaasheid, 
dolzinnige opgewektheid, zwaarmoedige radeloosheid, onooglijke 
zelfverwaarloozing en plaagzieke onnoozelheid bleef voortbestaan. Dit 
leidde, eerst in Frankrijk, later ook in andere landen, bij de oprichting van 
nieuwe of de vergrooting van bestaande gestichten, tot eene nieuwe 
scheiding en er traden afdeelingen voor half-onrustigen (semipaisibles) in 
het leven.”19

Duin en Bosch telde drie paviljoens voor mannen en drie voor vrouwen. De 
afstand tussen de seksen werd vergroot door het administratie- en 
economiegebouw op de geslachtsas te plaatsen.20 De paviljoens voor rustige 
mannen en vrouwen lagen aan het begin van het terrein aan weerszijden van het 
administratiegebouw. Deze patiënten konden immers het beste tegen prikkels 
van buiten. Dat was ook een van de redenen dat de werkplaatsen aan deze 
paviljoens verbonden waren. Lawaaiige werkplaatsen zoals de wasserij en 
smederij waren daarentegen ondergebracht in het 'economiegebouw'.21 Iets 
verder naar achteren en gescheiden door het economiegebouw lagen Mannen en
Vrouwen II. Hier woonden zowel halfrustige als bedlegerige patiënten. De 
onrustige paviljoens lagen helemaal achteraan het terrein, “om de rust zooveel 

19 J.N. Ramaer 1886, 367-368. Geslachtsas: Noor Mens 2003, 99. 
20 Vgl. G. Kolb 1907, 241 over het vergroten van de afstand.
21 Werkplaatsen: NHA 181, inv.nr. 619, J.W. Jacobi, 'Toelichting van den heer Dr. J.W. Jacobi tot het 

schetsproject voor eene stichting ter verpleging van krankzinnigen', 20-10-1902, p. 5. 
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mogelijk te bevorderen”, aldus Poggenbeek.22 Andere gestichten hadden ook 
nog een scheiding in sociale klassen, maar Duin en Bosch was geheel bedoeld 
voor armlastige patiënten.23 

De ontwerpers moesten anticiperen op alle vormen van (katten)kwaad, 
nalatigheid en gevaarlijke nieuwsgierigheid van de patiënten. Met het oog 
daarop waren de interieurs van de paviljoens doorspekt met kleine 
bouwkundige ingrepen, “b.v. sloten en ramen, waar men zonder deskundige 
voorlichting zoo onverschillig langs loopt”, aldus een krantenartikel uit 1909.24 
Brandalarmen, stopcontacten en dergelijke moesten bijvoorbeeld buiten bereik 
van de patiënten blijven. Jacobi in 1911: “Behalve de gewone sleutels heeft het 
verplegend personeel nog een dopsleutel. Deze dopsleutel past op alle 
waterkraantjes, afsluiters voor het electrisch licht, brandslangen, kastjes, 
zaalkasten, enz.”25 Verder werden de toiletten automatisch doorgespoeld als de 

22 Citaat: NHA 181, inv.nr. 619, F.W.M. Poggenbeek, 'Memorie van toelichting van den heer F.W.M. 
Poggenbeek bij het schetsontwerp voor een krankzinnigengesticht bij Castricum', 18-10-1902, p. 1-2. 

23 Noor Mens 2003, 115.
24 Citaat: 'Excursie-Bouwkunst', AH, 25-4-1909. 
25 J.W. Jacobi 1911, 217. 
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37. De dagzaal voor 'rustige' vrouwen. De paviljoens voor 'rustige' patiënten stelden de laagste veiligheids-
eisen: de ruiten konden hier relatief groot zijn en de radiatoren hoefden niet omkleed te worden. (Foto: 1910).



toiletdeur werd geopend – en daarmee een elektrisch circuit werd gesloten.26 Er 
waren nog veel meer details waarmee architect en ingenieur rekening moesten 
houden. Het Handbuch beval bijvoorbeeld naar buiten draaiende deuren aan, 
omdat die niet konden worden gebarricadeerd door patiënten en in het gesticht 
Maasoord in Poortugaal (1909) was het uitnemen van deurkrukken onmogelijk 
gemaakt.27 Zelfs de decoratie van het interieur mocht niet worden vergeten. 
Deze moest volgens het Handbuch het midden houden tussen saai en druk: 
monotonie werkte geestdodend en deed bovendien teveel denken aan een 
gevangenis, maar een drukke vormgeving zou patiënten daarentegen teveel 
opwinden.28 De paviljoens van Duin en Bosch hadden gekleurde wanden met 
subtiele versieringen. De zalen waren verder aangekleed met prenten, bloemen 
en planten. 

Naarmate de patiënten onrustiger werden, werden de veiligheidsmaatregelen 

26 J. Scholtens 1908, 839.
27 Handbuch: Adolf Funk 1891, 22. Poortugaal: W. Vos 1910, 390.
28 Adolf Funk 1891, 52.
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38. Ziekenzaal in het paviljoen voor 'halfrustige' en bedlegerige mannen. Krankzinnigheid werd vanaf circa 
1880 als een ziekte gezien; sommige patiënten werden – net als in een ziekenhuis – in bed verpleegd. De 
radiator rechts is voor de veiligheid van de patiënten met een hekwerk omkleed. (Foto: 1910).



opgeschroefd. De tuinen bij de paviljoens voor rustige mannen en vrouwen 
waren “slechts door een laag hekje omgeven”. Bij de gebouwen voor 
halfrustigen waren de hekken wat hoger en om de tuinen voor onrustigen, ten 
slotte, stonden houten schuttingen van maar liefst 2,9 meter hoog.29 Het 
Handbuch der Architektur adviseerde overigens om de afscheiding in sleuven te
plaatsen, waardoor deze van een afstandje lager leek. Patiënten hadden daardoor
meer uitzicht en het “Gefängnisartige” werd vermeden.30 De hekken werden 
hoger, maar de ruiten juist kleiner naarmate de patiënten onrustiger werden: de 
rustige paviljoens hadden “overal groote ruiten met gewoon glas”, maar de 
ruiten op de afdeling Onrust waren “alle klein en bezet met dik spiegelglas”, 
aldus Jacobi.31 Binnen waren volgens ingenieur Scholtens overal “waar zulks 
met het oog op den aard der verpleegden noodig werd geoordeeld” de 
radiatoren “in muurnissen gesteld en door ijzeren korven afgesloten”, zodat 
patiënten hun vingers niet konden verbranden. De bediening was uiteraard 
buiten hun bereik.32 

De grootste bouwkundige uitdaging vormden de “op allerlei vreemde listen 
berekende isoleercellen”.33 Een krantenartikel uit 1909:

“De kamers van de “onrustige” en “zeer storende” patiënten zijn zoo 
ingericht, dat deze ongelukkigen niet het minste gevaar loopen zich in hun 
vlagen van waanzinnigheid letsel aan te doen. Allerlei voorzorgsmaatregelen
zijn ook genomen om uitbreken van patiënten te voorkomen. De kleine 
ruitjes zitten zelfs in cement, omdat stopverf licht los te peuteren is en de 
schroeven zijn glad geveild [sic], waardoor deze niet losgedraaid kunnen 
worden.”34

Aan de deurzijde liepen de muren schuin, zodat patiënten altijd door het venster
in de deur in de gaten konden worden gehouden en zich dus niet in een blinde 
hoek konden verbergen.35 Verwarmings- of ventilatieroosters werden afgeraden 
door Kolb: patiënten konden er in urineren of ze besmeuren met feces, bloed of 
speeksel.36 De ruiten waren hier op hun dikste: “In eenige isoleerkamers 
bedraagt die dikte 18 á 20 mM.”37 Het Handbuch raadde echter vensters aan 

29 J.W. Jacobi 1911, 218-219. De tuinen waren ontworpen door L.A. Springer (Noor Mens 2003, 117).
30 Adolf Funk 1891, 20-21.
31 J.W. Jacobi 1911, 218-219.
32 J. Scholtens 1908, 842-843. 
33 Citaat: 'Excursie-Bouwkunst', AH, 25-4-1909. 
34 'Gesticht “Duin en Bosch”', NvdD, 24-4-1909.
35 'Excursie-Bouwkunst', AH, 25-4-1909. 
36 G. Kolb 1907, 161. 
37 J.W. Jacobi 1911, 219.
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zonder of met zeer dunne tralies, “da der unmittelbare Ausblick auf einen 
freundlichen Garten auf manche Kranke beruhigend wirken soll”. Het hang- en 
sluitwerk moest overal zeer sterk, maar zonder enige oneffenheid zijn, opdat 
patiënten zich tijdens een woedeaanval niet konden verwonden.38 Zo waren de 
luiken in Duin en Bosch onwrikbaar “zoowel wanneer ze open als wanneer ze 
dicht zijn”.39 Toen het gesticht werd gebouwd, was de algemene trend overigens
tegen isoleerkamers. Voor de zekerheid kreeg ieder paviljoen er toch enkele, de 
meesten in het paviljoen voor onrustigen. Na de bouw bleek dat er juist te 
weinig isoleerkamers waren. In 1922 werden daarom drie nieuwe isoleerkamers
toegevoegd aan het paviljoen voor onrustige vrouwen.40

Een van de populairste therapieën die de isoleerkamer rond 1900 meer en 
meer verdrong was de permanente badbehandeling: langdurig in warm water 
liggen zou de patiënten kalmeren. De paviljoens voor halfrustige en onrustige 
patiënten hadden hiervoor speciale badkamers, die bijzondere bouwkundige 
eisen stelden. Ten eerste was een mengkraan met thermostaat nodig, waar 
bovendien altijd eerst koud water uitkwam. Het water mocht bovendien nooit 
warmer dan 45 graden worden.41 Verder moest de bediening buiten het bereik 
van de patiënten liggen of alleen te gebruiken zijn met een speciale sleutel.42 
Voor drukke of gevaarlijke patiënten kon een zeil over de badkuip worden 
gespannen, zodat ze noch uit bad konden klimmen noch (zichzelf) konden 
verdrinken.43 Alle mooie beloftes ten spijt, bleek de badbehandeling in de 
praktijk echter geen panacee. Ten eerste kostte het veel inspanning om een 
patiënt in bad te krijgen en in de gaten te houden. Belangrijker was dat de 
therapie niet in alle gevallen zo goed werkte. Als alternatief werden patiënten 
strak in lakens gewikkeld – in feite een dwangmiddel – of kregen ze 
“narcotische dwangmiddelen” toegediend.44

De badbehandeling had de isoleercel verdrongen en arbeidstherapie 
verdrong op haar beurt het bad. Werken was veel meer dan een tijdverdrijf: 
patiënten werden 'afgemat' en bovendien voorbereid op een eventuele terugkeer 
naar de maatschappij.45 Werkverschaffing kon zelfs de arbeidskosten omlaag 
brengen – sommige gestichten schenen nota bene winst te maken met het werk 
van hun patiënten.46 Het waren in eerste instantie vooral de rustige patiënten die 

38 Adolf Funk 1891, 12 (tralies), 22 (hang- en sluitwerk). 
39 'Excursie-Bouwkunst', AH, 25-4-1909.
40 P. van Kleffens 1959, 40-41.
41 W. Vos 1910, 388 (over Maasoord in Poortugaal).
42 Adolf Funk 1891, 17.
43 Jaap Glastra 1995, 22. 
44 P. van Kleffens 1959, 40. 
45 Cor Wagenaar 2003, 127. 
46 Arbeidskosten: Joost Vijselaar 1982, 81. Winst: J.N. Ramaer 1886, 376.
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aan het werk werden gezet. Daarvoor waren zoals gezegd speciale werkplaatsen
ontworpen aan de achterzijde van de paviljoens Mannen en Vrouwen I. De 
mannen hadden onder andere een schoen-, kleer- en matrassenmakerij en een 
boekbinderij. De vrouwenwerkplaats werd 'het breipaleis' genoemd. Hier waren 
verschillende kamers voor gedroogd wasgoed: een vouw- en mangel-, strijk- en 
naaikamer.47 Ook het uitgestrekte gestichtsterrein was bedoeld om te bewerken: 
er was een weide met zes varkenshokken, een akker waar aardappels, erwten en 
dergelijke verbouwd werden en een moestuin.48 Vanaf 1926 werd de 'actieve 
therapie' naar Duits voorbeeld uitgebreid naar alle patiënten, zelfs onrustigen. 
Het jaarverslag van Duin en Bosch over 1926:

“De uitkomsten hebben bewezen, dat het mogelijk is om een groot aantal 
patiënten, die tot nu toe, in verband met hun geestestoestand en daarmee 
samenhangende verschijnselen, ongeschikt werden geacht om voor arbeiden 
in aanmerking te komen en te bed (al of niet geïsoleerd of gesepareerd) of in 
het bad werden verpleegd of op de afdeelingen op een stoel of tegen den 
muur hingen en allerlei ongewenschte handelingen verrichten, nog tot 
bezigheid te brengen. […] Van de gevolgen, welke de 'actieve' therapie tot 
nu toe heeft gehad, mogen worden genoemd: de ontruiming, dag en nacht, 
der permanente baden, het afnemen der onzindelijkheid vooral op den dag, 
grooter rust bij de afdeelingen, welker bedzalen op den dag bijna alleen nog 
invaliden herbergen, gezelliger avonden, die meer dan vroeger met het doen 
van een spelletje e.a. worden gevuld, beter slapen, minder conflicten.”49

Technische installaties
De specifieke eisen van een gesticht in combinatie met de enorme schaal van 
Duin en Bosch maakten de technische installaties tot een bijzondere opgave 
voor Poggenbeek, Scholtens en de installateurs. Het Bouwkundig Weekblad 
schreef in 1909 dat de machinekamer, centrale verwarming en wasserij alle 
getuigden “van de veelomvattende studie welke voor de samenstelling dezer 
verschillende inrichtingen werd vereischt”. Zo maakten de grote afstanden 
tussen de paviljoens – tot wel zeshonderd meter – “het vraagstuk der centrale 
verwarming tot eene der belangrijkste van deze inrichting”, aldus het 
tijdschrift.50 De verwarming moest bovendien geluidloos werken, ongetwijfeld 

47 J. Scholtens 1908, 834. Breipaleis: Jaap Glastra 1995, 20.
48 J.W. Jacobi 1911, 219. 
49 P. van Kleffens 1959, 43-44. 
50 J. Bakker 1909, 212. Zeshonderd meter: J. Scholtens 1909, 90.
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om patiënten niet te overprikkelen.51 De meeste gestichten en ziekenhuizen 
kozen voor stoom, omdat die tevens kon worden gebruikt voor het “in beweging
brengen van wasch- en strijkmachines, van machines voor het schillen van 
aardappelen, voor het roeren van eten enz., enz., eventueel ook voor verlichting 
en watervoorziening”.52 Duin en Bosch was echter zó groot dat de stoom een 
zeer hoge druk moest hebben om vanuit het economiegebouw alle paviljoens te 
kunnen bereiken. Daarom werd gekozen voor warmwaterverwarming – die 
bovendien geruisloos werkte.53 Het Bouwkundig Weekblad: “Deze toepassing 
volgens het systeem Bolze is wel de grootste tot nog toe in Europa gemaakt.”54

De wasserij van een gesticht moest veel groter zijn dan die van een 
ziekenhuis: het was volgens Kolb geen zeldzaamheid dat een krankzinnige op 
een dag tien schone hemden en evenveel lakens verbruikte.55 De wasserij van 

51 J. Scholtens 1908, 841.
52 Citaat: N.J. Lemei 1910, 213.
53 J. Scholtens 1909, 90. Geruisloosheid: J. Scholtens 1908, 841.
54 A.D.N. van Gendt 1909, 212. 
55 G. Kolb 1907, 230. 
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39. Patiënten helpen mee in de wasserij. Rechts staan drie wastrommels opgesteld, waarvan de aandrijfriemen 
door gaas worden afgeschermd. Rechts achterin staan twee centrifuges. Links achterin staat een stoommangel 
met daarvoor een derde centrifuge. De wasserij wordt elektrisch verlicht. (Foto: 1912). 



Duin en Bosch bevond zich samen met de verwarmingsinstallatie in het 
economiegebouw. De wastrommels, centrifuges en dergelijke werden 
aangedreven door een elektromotor van twaalf paardenkrachten. De was zelf 
werd met stoom gereinigd en gedroogd – er was zelfs een stoom-
desinfectieoven.56 Volgens het Handbuch was stoom veertig tot zestig procent 
goedkoper en sneller dan handwas, terwijl het wasgoed minder sleet. Bovendien
reinigde stoom grondiger, omdat hij dieper in de stof doordrong.57 Op foto's is te
zien dat patiënten meehielpen in de wasserij in het kader van hun 
arbeidstherapie. Het gedroogde wasgoed werd vervolgens per kleinspoor naar 
'het breipaleis' vervoerd voor verdere bewerking.58

De centrale keuken achter het administratiegebouw moest maar liefst 
duizend monden voeden. De patiënten moesten meehelpen met het 
schoonmaken van groenten en aardappels schillen. De inrichting werd geleverd 
door fabrikant A. Voss in Sarstedt, vertegenwoordigd door J.A. Harm & Zonen, 

56 J.W. Jacobi 1911, 217. 
57 Adolf Funk 1891, 19. 
58 Kleinspoor: J.W. Jacobi 1911, 217.
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40. De centrale keuken. De inrichting werd geleverd door de Duitse fabrikant A. Voss, Sarstedt. De verlichting
is elektrisch. (Foto: 1910).



Amsterdam.59 Net als de wasserij maakte de keuken gebruik van stoom. Volgens
het Handbuch bespaarde stoom brandstof en was het brandveiliger, schoner en 
leverde het zelfs smaakvoller eten op.60 De keuken maakte veel indruk tijdens 
een excursie die Poggenbeek in 1909 met collega-architecten ondernam: 

“De reusachtige centrale keuken hield de aandacht langer bezig. De 
kolossale ketels voor koffie, thee en bouillon, de zes ontzaglijke ketels waar 
op stoom gekookt wordt, en de spoelbakken, trokken vooral de attentie. Ook 
de practische wijze van afvoer van 't vuile water door open kanaaltjes.”61

Het eten werd vervolgens in spijswagentjes “die 's winters door briquetten 
verwarmd kunnen worden” per spoor naar de paviljoens gereden.62

Net als vele andere gestichten kon Duin en Bosch niet worden aangesloten 

59 J.W. Jacobi 1911, 210. Harm & Zonen: A.D.N. van Gendt 1909, 211.
60 Adolf Funk 1891, 18.
61 'Excursie-Bouwkunst', AH, 25-4-1909. 
62 J.W. Jacobi 1911, 210.
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41. Het keukengebouw met op de voorgrond het groente- en schillokaal. Duin en Bosch was zo groot dat het 
eten over spoorlijntjes naar de verschillende gebouwen werd getransporteerd. Hetzelfde gold voor het 
wasgoed. (Foto: 1910).



op een gemeentelijk rioolstelsel. Volgens ingenieur Scholtens kwam dat door de
insluiting van het terrein door duinen en de afsluiting door een weg, maar de 
afstand tot de bebouwde kom zal ook een rol hebben gespeeld.63 Waar moesten 
de feces en het was- en huishoudwater van meer dan zevenhonderd patiënten en
hun verplegers echter heen? Poggenbeek rekende in 1903 nog op “gesloten 
beerputten met pneumatisch lediging” (het Liernurstelsel) in combinatie met 
septic tanks of “afvoer der faecale stoffen en huishoudwater in een gesloten 
leiding naar zee, op 3 K.M. afstand […] van het terrein verwijderd”.64 
Uiteindelijk werd gekozen voor een bevloeiingsveld aan de achterkant van het 
terrein, waar al het riool- en hemelwater werd verdeeld door een elektrische 
pomp. Het bevloeiingsveld van 2,5 hectare was ontworpen door en uitgevoerd 
onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die hetzelfde had 
gedaan voor gesticht Het Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn (1909).65 In 
Castricum werd het water door de grond gezuiverd, verzameld in 
draineerbuizen en vandaar naar een nabijgelegen polder afgevoerd. Volgens de 
Heidemaatschappij was het resultaat “geheel onschadelijk en volkomen 
zuiver”.66 In Apeldoorn werd het nuttige met het aangenaame verenigd, want op 
het bevloeiingsveld “zullen groenten geteeld worden”, schreef geneesheer-
directeur dr. N.J. Lemei in 1910. Op deze manier kwam het afval van de 
patiënten te goed aan hun eigen therapie, namelijk werken in de moestuin en op 
het land. Lemei:

“In nauw verband met den landbouw moet de afvoer van faecaliën geregeld 
worden. In de meeste moderne gestichten geschiedt deze afvoer door middel 
van een bevloeiïngsveld, waar bij voorkeur zonder pompwerktuigen, door 
natuurlijk verval het vloeibare gedeelte verspreid wordt, terwijl de meer 
vaste stof in zinkputten wordt vergaderd en voor bemesting dient. Alle 
andere afval wordt geschift; een gedeelte, als lompen, papier, beenderen, kan
worden verkocht, een ander gedeelte wordt gebruikt voor de voedering van 
kippen en varkens, en de rest tot compost vermengd.”67

63 J. Scholtens 1909, 91.
64 NHA 181, inv.nr. 619, F.W.M. Poggenbeek, 'Memorie van toelichting van den heer F.W.M. Poggenbeek 

bij het schetsontwerp voor een krankzinnigen-gesticht bij Castricum', 18-10-1902, p. 3-4.
65 Castricum: J.W. Jacobi 1911, 219. Apeldoorn: N.J. Lemei 1910, 215. Het Apeldoornsche Bosch was net 

als Duin en Bosch door Poggenbeek ontworpen.
66 J. Scholtens 1909, 91.
67 N.J. Lemei 1910, 211 (citaat), 215 (groenten). 
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27. OPENBAAR SLACHTHUIS, Den Haag (1911)

In de negentiende eeuw bevonden zich in vrijwel elke gemeente tientallen 
slachtplaatsen. Binnen werd het niet al te nauw genomen met de hygiëne. Het 
bloed en slachtafval belandde op straat of in de goot, het verstopte riolen en 
drong in het grondwater. Al deze zaken vormden een direct gevaar voor de 
volksgezondheid. In het ergste geval waren doden of zelfs epidemieën het 
gevolg. Maar ook de voedselvergiftiging van honderden mensen in Middelburg 
in 1874 door één leverworst was al ernstig genoeg. Openbare slachthuizen 
vormden het antwoord op deze bedreiging: slagers werden gedwongen hun 
dieren op één plaats in de gemeente te slachten, zodat veeartsen eenvoudig 
toezicht konden houden. Een krantenartikel ter ere van het 25-jarige jubileum 
van het openbaar slachthuis van Den Haag (1911):

“Doel van het Openbaar Slachthuis is het concentreeren van alle slachtingen 
op een punt, waardoor ten eerste uit de gemeente alle particuliere 
slachthuisjes, welke dikwijls spotten met het begrip hygiëne, verdwijnen en 
ten tweede het verkrijgen van een zoo nauwkeurig mogelijke keuring. […] 
Deze keuring heeft zoowel voor als na het slachten plaats en geschiedt met 
zooveel nauwkeurigheid, dat de inwoners van onze gemeente er van 
overtuigd kunnen zijn, dat alle slachtdieren van binnen en van buiten gezond
zijn, voor en aleer er het goedkeuringsmerk op wordt geplaatst.”1 

De concentratie van alle slachtingen in één gebouw vroeg om een reusachtige 
schaalvergroting: de capaciteit van een openbaar slachthuis moest gelijkstaan 
aan die van alle particuliere slachthuizen in de gemeente tezamen. Den Haag 
had in 1875 vijftig particuliere slachtplaatsen geteld.2 Het openbaar slachthuis 
verving al deze gebouwtjes en was daarmee een van de grootste complexen in 
de gemeente: het besloeg een terrein van bijna acht hectare en was geraamd op 
2,2 miljoen gulden. Per jaar konden minstens 18.000 runderen, 23.000 stuks 
klein vee (kalveren en schapen) en 28.000 varkens worden geslacht.3 Het hele 
complex bestond uit tientallen gebouwen. Kassier A.J. Louwersheimer in 1951: 
“Zij, die nooit verder zijn geweest dan tot aan de omheining van dit 80.000 m2 

grote terrein, kunnen zich geen idee vormen van de omvang en de aard van dit 

1 '1911 – openbaar slachthuis – 1936', Het Vaderland, 19-9-1936. Over het slachthuis van Den Haag, met 
verdere literatuurverwijzingen: Koos Havelaar 2016, 99-109. 

2 Vijftig slachtplaatsen: P.A. Koolmees 1997, 112. 
3 A. Schadee 1911, 789-790 (raming, terrein), 793, fig. 13 (capaciteit). Grootste van de gemeente: R. 

Vijfvinkel 1986, 227.
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gecompliceerde bedrijf […].”4

Het abattoir werd ontworpen en uitgevoerd onder leiding van A. Schadee en 
ir. N.A. Smits, architect respectievelijk werktuigkundige bij de dienst 
Gemeentewerken van Den Haag.5 Beiden hadden nog nooit een slachthuis 
ontworpen, laat staan op zo'n grote schaal. Ongetwijfeld had de directeur van 
het toekomstige slachthuis H.G. van Harrevelt daarom ook een belangrijke rol. 
Het drietal maakte een studiereis van twee weken langs Düsseldorf, Aken, 
Keulen, Mannheim, Ludwigshaven, Offenbach, Maagdenburg en Berlijn.6 De 
ontwerpers maakten daarnaast gebruik van – vooral Duitse – handboeken, 
waaronder het Handbuch der Architektur, het deel over slachthuizen, en dr. med.
Oscar Schwarz' Bau, Einrichtung und Betrieb öffentlicher Schlacht- und 
Viehhöfe. Op het bureau Gemeentewerken gaven Schadee en Smits leiding aan 
circa vijftien man, die de bestektekeningen maakten en toezicht hielden op de 
uitvoering. Opzichter-tekenaar E.W. van Koppenhagen was in het bijzonder 

4 A.J. Louwersheimer 1951, 39.
5 A. Schadee 1911, 808.
6 Studiereis: Koos Havelaar 2016, 100. 
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42. De ingang van het openbaar slachthuis van Den Haag. In 1911 werden alle slagers uit de gemeente Den 
Haag verplicht om hier te slachten. “Zij, die nooit verder zijn geweest dan tot aan de omheining van dit 80.000
m2 grote terrein, kunnen zich geen idee vormen van de omvang en de aard van dit gecompliceerde bedrijf 
[…].” (Foto: ca. 1911). 



belast met “de uitgebreide correspondentie en administratie, die onvermijdelijk 
is bij de uitvoering van een bouwwerk als dit”.7 Deze arbeidsdeling was een 
direct gevolg van de schaalvergroting en de openbare aanbesteding.

Opvallend is dat de handboeken over slachthuizen nauwelijks aandacht 
besteedden aan stijl. Het Handbuch besteedde er in 1909 welgeteld één lange 
zin aan: de esthetische vormgeving moest niet worden vergeten, omdat het hier 
om een groot gebouw ging, waar bovendien een van de belangrijkste 
voedingsmiddelen werd geproduceerd. De architectuur moest dat uitdrukken. 
De meerkosten ervan vielen in het niet bij de totale bouwsom.8 Schwarz 
adviseerde in 1894 een opwekkend 'karakter', dat het “Bestreben nach Ordnung,
Reinlichkeit und Humanität” stimuleerde:

“Daher muss das Ganze geschmackvoll ausgeführt werden, und man wird, 
um den düsteren Eindruck, den vielleicht ein Schlachthof unwillkürlich 
hervorruft, nach Möglichkeit zu verwischen, thunlichst alle freien Plätze mit 
Rasen, und, wo es angebracht erscheint, mit Bäumen und Sträuchern 
bepflanzen.”9 

Schadee en Smits hielden in 1911 een lezing over het nieuwe slachthuis van 
Den Haag voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.10 Ze maakten geen 
enkele opmerking over esthetiek. Een bezoeker die de ijzeren toegangshekken 
tussen de beide poortwoningen passeerde, betrad een wereld waarin stijl 
nauwelijks terzake deed, maar functionaliteit des te meer. 

De plattegrond was georganiseerd als een machine om zo efficiënt en 
hygiënisch mogelijk voedsel te produceren: levende dieren kwamen aan de ene 
kant binnen om er aan de andere kant als hompen vlees weer uit te komen. 
Gelijk bij aankomst werd een scheiding gemaakt in runderen, klein vee en 
varkens, want elke soort stelde andere eisen. Voor elk van de drie stromen stond
voorop “daß das Fleisch in einfacher, nicht verschlungener Linie sich vorwärts 
bewegt”. Dat schreef de Duitse architect L. Schoenfelder in het standaardwerk 
Schlacht- und Viehhöfe uit 1921 – waarin ook het Haagse abattoir genoemd 

7 A. Schadee 1911, 790 (handboeken), 808 (arbeidsdeling). Tijdens de ontwerpfase was Georg Osthoff 
1891 de nieuwste druk van het Handbuch over slachthuizen, maar tijdens de bouw verscheen Felix 
Moritz 1909. De nieuwste druk van Oscar Schwarz was destijds uit 1903, maar ik heb de eerste druk uit 
1894 gebruikt.

8 Felix Moritz 1909, 147.
9 Oscar Schwarz 1894, 37.
10 A. Schadee 1911, 788-808.
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43. Het openbaar slachthuis van Den Haag strekte zich vanaf de ingang links een halve kilometer uit langs de 
Laakhaven. Het klein vee, het hooi en de steenkolen werden aangevoerd over het water. Op de foto zijn twee 
'luchttransportbanen' te zien die de lading uit de schuiten naar de stallen of de kolenbergplaats konden 
vervoeren. Varkens en runderen werden over de weg aangevoerd. Er werd ook een spoorweg naar station 
Hollands Spoor aangelegd, die echter niet gelijk in gebruik werd genomen. (Foto: J.G. Happel, Dienst 
Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 1915).

44. Op deze plattegrond is de machine-achtige functionaliteit van het slachthuis goed te zien. Aan de 
bovenzijde werden de levende dieren aangevoerd, aan de onderzijde werden ze als hompen vlees afgevoerd. 
De ruimtelijke organisatie van dit productieproces was de belangrijkste taak van architect A. Schadee. (Uit: 
De Ingenieur, 1911).



werd.11 Met andere woorden: de stal, de slachthal en het koelhuis moesten in 
een rechte lijn achter elkaar liggen. Ik volg de varkens op hun weg door het 
slachthuis, omdat hun slachtproces het meest complex en hun vlees het 
populairste was. Het lijkt misschien kil en smerig om tot in detail te beschrijven 
hoe varkens werden geslacht, maar het is de enige manier om te begrijpen hoe 
een slachthuis werkte én om de prestaties van de ontwerpers en uitvoerders van 
de bouw ten volle te waarderen.

Het enorme complex bevond zich op een industrieterrein bij de Laakhaven, 
waardoor de binnenstad van de veedrijverij en geluidsoverlast werd ontlast.12 
Bovendien was de complexe logistiek makkelijker te organiseren aan de rand 
van de stad. De varkens werden waarschijnlijk aangevoerd over de weg. Alleen 
klein vee, hooi en steenkool werd volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
over het water aangevoerd en aan de kade opgenomen door elektrische 
loopkranen. Verder lag het speciaal aangelegde spoor er werkeloos bij, omdat de
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij bijna een ton voor de aansluiting 
vroeg.13 

Na de controle van de levende dieren werd verdacht en ziek vee gelijk 
afgevoerd naar een afgelegen en ommuurd deel van het terrein. Een architect in 
1908: 

“Door het onderzoek van het levend vee dat op elk slachthuisterrein geregeld
plaats vindt, worden de besmettelijke ziekten beperkt, daar men de zieke 
dieren in afzonderlijke gebouwen doodt en uitslacht en zoodoende 
gelegenheid heeft de kiem te vernietigen en ook den oorsprong der ziekte op 
te sporen.”14 

Overigens hoorde bij het slachthuis voor verdacht en ziek vee ook een slachthal 
voor – gezonde – paarden. Daarmee werd de vrees van runderslagers 
weggenomen “dat het vleesch van hun dieren zal bederven, omdat het stoffelijk 
overschot van een paard er naast hangt”.15 

Gezonde dieren gingen door naar de slachthal voor varkens. Tot circa 1880 
was het Franse systeem populair geweest, waarbij iedere slager een eigen 
slachtkamer had. Den Haag volgde het Duitse systeem, dat later in zwang was 
geraakt.16 Hierbij werd in een grote hal geslacht, zodat veeartsen 

11 L. Schoenfelder 1921, 10 (citaat), 34 (Den Haag). 
12 A. Schadee 1911, 790.
13 Water en spoor: 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
14 G.J. Veenstra 1908, 131. Deze lezing was grotendeels ontleend aan Oscar Schwarz 1894: vgl. p. 19.
15 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
16 Over het Franse en Duitse systeem: P.A. Koolmees 1997, 153-155.
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gemakkelijk toezicht konden houden. Ook slagers onderling konden elkaar zo 
controleren. De directeur van het Nijmeegse slachthuis in 1902:

“In het moderne slachthuis moet voortdurend toezicht zijn. Niets moet 
verdonkeremaand kunnen worden. Daarom heeft men gebroken met het 
celsysteem. Niet iedere slager moet een eigen slachtkamer hebben, maar er 
moet één groote hal zijn, waar een aantal beesten tegelijk geslacht worden. 
Dan kan men met minder personeel toch alles controleeren.”17

Het slachten van varkens was complexer, omdat ze niet gevild werden. In plaats
daarvan werden ze geschoren, nadat ze waren gebroeid in warm water om hun 
borstels zacht te maken. Allereerst werden de dieren echter verdoofd met een 
schietmasker en gedood met het doorsnijden van de halsslagader.18 Op de rest 
van hun route door de slachthal waren de varkens in handen van het 

17 'Moderne abattoirs en vleeschkeuring', Leeuwarder Courant, 24-3-1902.
18 Verdoven en doden: 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
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45. De slachthal voor varkens. Op de voorgrond de broeiruimte met broeikuipen, kraan en scheertafels. 
Daarachter is de hangruimte en de darmenwasserij. De machinale inrichting werd geleverd door het 
Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, voorheen Beck & Henkel, Kassel. De ruimte eromheen werd ontworpen 
door architect A. Schadee. (Foto: ca. 1911).



Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, voorheen Beck & Henkel, uit Kassel, dat 
honderden slachthuizen ingericht had. Een handbediende kraan van de Duitse 
firma tilde de dode dieren aan hun kop in een broeikuip van hetzelfde fabricaat. 
Per kuip konden zes tot acht varkens een vijftal minuten in het water liggen dat 
een temperatuur had van ongeveer 65 graden Celsius. Als het warme water hun 
poriën voldoende had geopend, takelde dezelfde kraan de kadavers uit de kuip 
op speciale ontharingstafels. Na het ontharen werden de circa 150 kilogram 
zware varkens met hun achterpoten aan een luchtspoor gehangen en de slachthal
verder ingeschoven. Aan beide zijden van het spoor was een lange rij met 
honderden haken, als een langgerekte kapstok. Elke achterpoot kwam aan zo'n 
haak te hangen, waardoor de kadavers gemakkelijk door de slagers bewerkt 
konden worden. Er was plaats voor maar liefst 248 varkens.19 Na halvering 
werden de dieren over het luchtspoor naar de koeling geschoven. De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant in 1911: 

“Bovenin het gebouw loopen op rails, langs de kuipen en de rijen met ijzeren
haken, waaraan de varkens komen te hangen voor het schoonmaken, kleine 
wagentjes, waaraan stangen, die vier kruiselings verbonden haken dragen. 
Evenzooveel halve varkens worden eraan gehangen en het geheele toestel 
rolt dan gemakkelijk door de slachtplaats, onder de glazen overkapping door,
naar de voorkoelkamer.”20 

Beck & Henkel leverde weliswaar de inrichting, maar Schadee was 
verantwoordelijk voor de ruimte er omheen. Hygiëne stond voorop. Zo waren 
de wanden tot “manshoogte” opgetrokken in verglaasde steen, waardoor vuil 
zich er gemakkelijk liet afwassen. Om dezelfde reden waren de kolommen van 
ijzer. De dakconstructie mocht niet worden aangetast door vocht en damp. 
Gekozen was voor Siegwartbalken: geprefabriceerde, holle balken van 
gewapend beton – de voorlopers van de moderne kanaalplaatvloer. Het 
belangrijkste en tevens lastigste om schoon te houden was de vloer. Schadee 
had echter het ideale materiaal gevonden: de vloer was gedekt met “roode 
zandsteentegels van den berg Solling bij Holzminden aan de Wezer”.21 Exact 
hetzelfde materiaal werd door het Handbuch aangeraden voor de man met de 
kleine beurs. Sollinger zandsteen liet zich namelijk eenvoudig reinigen door er 

19 A. Schadee 1911, 793, 808. Volgens Oscar Schwarz 1894, 45 had Beck & Henkel meer dan tweehonderd 
slachthuizen ingericht. Poriën: L. Schoenfelder 1921, 88-89. Gewicht: Georg Osthoff 1897, 26. 

20 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
21 A. Schadee 1911, 794. Motivatie muren en dak: Felix Moritz 1909, 32-33. Motivatie kolommen: G.J. 

Veenstra 1908, 146. 
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46. Plattegrond van de slachthal voor 
varkens. Van links naar rechts: de stal 
waar de dieren direct voor de slacht 
verbleven, de broeiruimte waar ze 
werden gedood, gebroeid en 
geschoren, de hangruimte waar ze 
werden geslacht en geïnspecteerd, de 
darmenwasserij. (Uit: De Ingenieur, 
1911).

een emmer water overheen te gooien. Bovendien konden mens en dier niet 
uitglijden, omdat water, bloed en mest de vloer niet “schlüpfrig” maakten.22 Het 
afvalwater werd door ijzeren rioolbuizen naar het gemeenteriool afgevoerd, 
nadat de vaste delen eruit waren gefilterd door “vetvangen”.23 Overigens kon 
bloed volgens het Handbuch ook zonder problemen in stromend water worden 
gestort: “Frisch in fließendes Wasser geleitet, sind Blut und kleine tierische 
Teile unschädlich und als Fischnahrung sogar nützlich.”24

De slachthal voor varkens bestond uit vier delen: de slachtstal, broeiruimte, 
hangruimte en darmenwasserij. Iedere ruimte stelde andere eisen. Om te 
voorkomen dat de dieren onrustig werden van hun soortgenoten in doodsstrijd 
werden ze eerst in groepjes van de stal naar de slachtstal gedreven.25 Hier 
werden ze in afwachting van hun lot verdeeld over acht omheiningen. Per groep
werd steeds één dier door een poortje de volgende ruimte binnengeleid.

In de broeiruimte werden de varkens vastgebonden aan een ijzeren stang, 
gedood, gebroeid en geschoren.26 Door het contact tussen de waterdamp van de 

22 Felix Moritz 1909, 36.
23 A. Schadee 1911, 795.
24 Felix Moritz 1909, 144. 
25 L. Schoenfelder 1921, 91. 
26 IJzeren stang: A.J. Louwersheimer 1951, 49-50. De stangen zijn zichtbaar op HGA afb.nr. 0.64630.
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kuipen en de koude omringende lucht ontstond bij het broeien een dikke mist 
die het zicht belemmerde en op de kadavers in de volgende ruimte kon 
neerslaan. Daarom werden de broei- en hangruimte aan de bovenzijde 
gescheiden door een glazen scherm. Het plafond van de broeiruimte was 
bovendien hoger, zodat de warme damp kon opstijgen en door de grote 
zijvensters ontsnappen kon.27 Ten slotte bevond zich boven elke kuip een buis 
die warme lucht op de damp blies, waarna het mengsel werd afgezogen door de 
dubbele wand van de kuip – de zogenaamde Aeolusventilatie van Beck & 
Henkel.28 De Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1911: “Om te verhinderen, dat 
in de varkensslachtplaats door den damp van de broeikuipen een minder 
frissche atmosfeer komt, is aan elke kuip een zuiginrichting aangebracht, die bij
abattoirs in het buitenland reeds haar nuttige werking bewees.”29

In de hangruimte werden de varkens ontdaan van hun ingewanden, inwendig
geïnspecteerd op ziekten en, bij goedkeuring, gehalveerd.30 De rijen kadavers 
moesten circa drie meter uit elkaar liggen, zodat de veeartsen er tussendoor 
konden lopen zonder de slagers te storen.31 De ingewanden werden ter inspectie 
aan een speciaal rekje opgehangen. Bij voorkeur waren ze nog bevestigd aan het
dode dier, zodat ze niet verwisseld konden zijn.32 In het dak waren grote 
bovenlichten aangebracht, omdat de veeartsen goed zicht vereisten.33 Elk 
bovenlicht bevond zich boven een van de ‘straten’ waar de dierenarts doorheen 
liep en verlichtte dus twee rijen varkens. 's Avonds werd de hal verlicht door 
gloeilampen van Philips.34 Dat was in verband met de kleurweergave, aldus de 
directeur van het Nijmeegse slachthuis in 1902: “Bovendien moet er goed 
kunstlicht wezen, electrisch of gloeilicht, opdat men 's avonds bij het onderzoek
der organen geen verkleuringen krijgt, die b.v. de witte inkapselingen der 
tuberkelbacillen moeilijk zichtbaar maken.”35

In de darmenwasserij werden darmen en pensen schoongespoeld voor de 
worstfabricage.36 Normaliter hoorden deze 'onreine delen' niet onder hetzelfde 
dak met vers vlees. De slachthal voor varkens had echter als enige een 
inpandige wasserij, omdat varkensvlees volgens Joodse voorschriften onrein 

27 Felix Moritz 1909, 63; L. Schoenfelder 1921, 89; Oscar Schwarz 1894, 41.
28 L. Schoenfelder 1921, 116. 
29 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
30 J.D. Brinksma 1994, 29.
31 Felix Moritz 1909, 70.
32 Verwisseling: D.F. van Esveld 1894, 116.
33 Felix Moritz 1909, 33.
34 Gloeilampen: A. Schadee 1911, 806.
35 'Moderne abattoirs en vleeschkeuring', Leeuwarder Courant, 24-3-1902.
36 J.D. Brinksma 1994, 29. 
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was en daarom niet in aanraking mocht komen met dat van andere dieren.37 De 
delicate darmen en pensen konden het beste met de hand worden 
schoongemaakt. Daarom was de inrichting gelijk aan die van een “gut 
eingerichteten häuslichen Spülküchen”: tientallen diepe bakken met koud- en 
warmwaterkranen en aanrechtbladen stonden in rijen opgesteld.38 De mest die 
bij het spoelen van de darmen vrijkwam, moet voor een enorme stank hebben 
gezorgd. Om die reden was deze ruimte van vloer tot plafond afgescheiden door
een glazen wand op een lage stenen plint. De doorgangen waren echter open, 
waardoor de stank in de slachthal alsnog vrij spel moet hebben gehad. De 
darminhoud werd naar het mestlokaal naast de stallen gebracht. De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant: “De mest, die bij het schoonmaken vrij komt, valt in – 
in den kelder geplaatste – bakken, die door een breede uitgegraven gang naar 
buiten geschoven kunnen worden, waar een elektrische loopkraan ze opneemt 
en naar de schuiten in de Laakhaven brengt.”39 

Alle vlees dat in de hangruimte als ziek of verdacht bestempeld was, werd 

37 Georg Osthoff 1891, 70.
38 Citaat: L. Schoenfelder 1921, 116.
39 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
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47. De hangruimte van de slachthal voor varkens. Tussen de rijen varkens was veel ruimte overgelaten voor de
veeartsen die het vlees op ziektes controleerden. De ingewanden werden aan speciale rekjes opgehangen. De 
vloer was van rode Sollinger zandsteen, die niet glad werd van bloed en water. (Foto: ca. 1911).



naar het laboratorium op de verdieping van het administratiegebouw gestuurd. 
De varkens werden in het bijzonder getest op trichinose, de gevreesde 
wormenziekte die in Duitsland tot de oprichting van openbare slachthuizen had 
geleid.40 Dat onderzoek vond plaats in de microscopeerkamer. De architect 
moest hier vooral voor veel licht – uit het noorden – zorgen, net als in de 
practicumzalen van universitaire laboratoria.41 Een ingenieur schreef in 1895 
over trichinenonderzoek:

“Dit onderzoek heeft plaats binnen een uur na de slachting. Er worden 
stukjes uit de aangewezen lichaamsdeelen genomen en deze in het daarvoor 
bestemde lokaal microscopisch onderzocht. Bevat het vleesch trichinen dan 
wordt het geslachte dier als onbruikbaar afgestempeld. Elk onderzoek duurt 
15 á 20 minuten. Een onderzoeker kan 18 à 20 varkens per dag 
beoordelen.”42

Ziek vlees dat geschikt was voor consumptie werd gesteriliseerd door het te 
koken. Waarschijnlijk werd in de steriliseerkamer van het laboratorium eerst een
kleine hoeveelheid gekookt. In Nijmegen mochten witte muizen, “die zeer 
gevoelig zijn”, voorproeven.43 Ongetwijfeld werd in Den Haag hetzelfde 
gedaan; naast het laboratorium stond een gebouwtje voor proefdieren. Bij groen
licht kon het vlees worden gekookt in de sterilisator. Die van Den Haag bevond 
zich naast het ketelhuis. Het gesteriliseerde vlees werd vervolgens verkocht in 
een speciaal verkooplokaal. De ingang lag aan de openbare weg, zodat 
consumenten het terrein niet hoefden te betreden.44 Het Handbuch adviseerde 
een winkel met ruime afmetingen in verband met de grote populariteit van het 
goedkope vlees.45 Het slachthuis van Utrecht beschikte over “de sterilisator van 
Hartmann met een inhoud van 1350 liter”. Daarover schreef de directeur in 
1901:

“Gedurende de eerste maand werd in dezen sterilisator reeds het vleesch 
gesteriliseerd van 6 runderen, welke, benevens aan tuberculose van 
verschillende organen, aan tuberculose van sommige vleeschlymphklieren 
hadden geleden. Dit vleesch gaat grif van de hand en de toevloed van 
kooplustigen was tot heden zoo groot, dat de prijs door de verkoopers listig 

40 Duitsland: Felix Moritz 1909, 12.
41 L. Schoenfelder 1921, 247.
42 J. de Koning 1895, 670.
43 'Moderne abattoirs en vleeschkeuring', Leeuwarder Courant, 24-3-1902. 
44 A. Schadee 1911, 790-791.
45 Felix Moritz 1909, 130.
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van f 0,25 tot f 0,30 per pond is verhoogd. De smaak van het vleesch is dan 
ook werkelijk zeer goed en de bouillon overheerlijk.”46

Het vlees dat een gevaar voor de volksgezondheid vormde, volgde een andere 
weg. In Utrecht werd afgekeurd vlees in 1901 nog begraven.47 Den Haag 
beschikte echter over twee zogenaamde Kori-ovens.48 Het slachthuis van 
Nijmegen had in 1903 als eerste zo'n 'destructor' gekregen: “Het 
verbrandingsproces van 600 kilo vleesch en beenderen duurt eenige uren, en 
geeft als overblijfsel wat witte asch. Het fraaie van deze inrichting is echter dat 
men er niets van ruikt.”49 De ovens werden gefabriceerd door Heinrich Kori 
GmbH in Berlijn. De firma zou later een van de twee voornaamste leveranciers 
van verbrandingsovens voor de Holocaust worden.50 Het was de donkerste kant 
van de Duitse techniek.

Koelhuis
Gezond vlees ging door naar het koelhuis. Koelen zonder machines was al 
eeuwen mogelijk: 's winters werden grote blokken ijs in ijskelders opgeslagen 
waar ze tot ver in de zomer bevroren bleven. Deze kelders waren echter veel te 
vochtig, waardoor het vlees beschimmelde.51 In Rotterdam (1883) en 
Amsterdam (1887) werd nog met natuurijs gekoeld, maar Den Haag beschikte 
over een kunstmatig gekoeld gebouw, waar het vlees maar liefst zes tot acht 
weken goed bleef.52 Iemand die alles wist over de voordelen van koelhuizen was
ir. J.F.H. Koopman. Hij had zeven jaar in ijsfabrieken in Nederlands-Indië 
gewerkt en werd in 1910 aangesteld als privaatdocent koeltechniek in Delft. In 
1907 had de ingenieur zijn diensten zelfs aangeboden voor het slachthuis van 
Den Haag, maar tevergeefs.53 Koopman in 1908:

“Het nut van koelhuizen is nog steeds niet algemeen doorgedrongen, hoewel 
reeds jaren geleden er op gewezen werd hoe zij van het grootste belang voor 
de volksgezondheid zijn. Hunne werking is velerlei. Vleesch van pas 
geslachte dieren is taai en niet aangenaam van smaak, het moet eerst 

46 K. Hoefnagel 1901, 19-20.
47 K. Hoefnagel 1901, 22.
48 Den Haag: A. Schadee 1911, fig. 1, p. 790. 
49 'Een lijkoven over dieren', De Sumatra Post, 20-6-1903.
50 Over Kori: Annegret Schüle 2017, 55-56. Dit boek gaat over de tweede ovenbouwer: J.A. Topf & Söhne, 

Erfurt. 
51 M.I. 1900, 138.
52 Amsterdam en Rotterdam: P.A. Koolmees 1997, 157. Den Haag: A. Schadee 1911, 797.
53 Werkervaring en open sollicitatie: HGA 0592-01, inv.nr. 5, brief J.F.H. Koopman aan [R.A.] van Sandick, 

20-12-1907. Privaatdocent: Verslag van den staat […] 1909-1910, 112-113. 
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besterven en daartoe is een koelhuis een aangewezen plaats. Worden in 
versch vleesch blaaswormen, de kiemen van lintwormen aangetroffen, dan 
kunnen die onschadelijk worden gemaakt door een verblijf van drie weken in
het koelhuis. De gelegenheid het vleesch te bewaren, maakt het den slagers 
mogelijk om vee in den goedkoopen tijd te koopen en dan toch direct te 
slachten, zoodat kosten van voedering en stalling worden uitgewonnen. […] 
Een koelhuis neutraliseert dus, om zoo te zeggen, den invloed der 
jaargetijden.”54

In Den Haag kwamen de varkens eerst in een aparte voorkoelruimte. Als het 
warme vlees direct naar de koeling werd gebracht zou het zich omhullen met 
een laag damp, vanwege al het uittredende vocht. De hogere temperatuur van 
het voorkoelhuis (acht graden Celsius) voorkwam dit, waardoor het vlees 
gelijkmatiger kon afkoelen én beter kon besterven. Door de scheiding werd 
bovendien de houdbaarheid van het reeds gekoelde vlees vergroot.55 In het 
koelhuis zelf konden slagers een van de 357 getraliede cellen huren. De 
temperatuur werd er met behulp van elektrische thermometers van Siemens & 
Halske op twee tot vier graden Celsius gehouden; zo laag dat vleesbedervende 
bacteriën zich niet konden voortplanten, maar zo hoog dat het vocht zich niet tot
ijs kon uitzetten en zo het vlees poreus maken. De luchtvochtigheid bedroeg 75 
procent. Bij een hoger percentage zou de waterdamp op het vlees neerslaan en 
zo een kweekbodem voor bacteriën vormen.56 

De koelinstallatie was een van de verantwoordelijkheden van ingenieur 
Smits.57 Het bestuderen van de verschillende systemen was een van de redenen 
voor de reis naar Duitsland geweest.58 Alle systemen waren op hetzelfde 
principe gebaseerd: een gas werd samengeperst en vloeibaar gemaakt, waarna 
het om weer een gas te worden warmte aan zijn omgeving onttrok. Koelkasten 
werken net zo. Gekozen werd voor een zwaveligzuurinstallatie van de firma A. 
Borsig in Berlijn-Tegel. Nadat de lucht gekoeld was door een complex systeem 
van compressors, condensors en verdampers werd hij met een ventilator door 
houten kanalen het koelhuis in geblazen. Andere kanalen voerden de warme 
lucht weer af, waarbij ook bacteriën werden verwijderd.59 

Volgens het Handbuch der Architektur, het deel over koelinstallaties uit 

54 J.F.H. Koopman 1908, 89. 
55 Felix Moritz 1909, 86-87. Temperatuur: 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
56 A. Schadee 1911, 793 (cellen), 796-797 (temperatuur en luchtvochtigheid), 806-808 (thermometers).
57 De taakverdeling tussen Schadee en Smits volgt uit de spreekvolgorde tijdens hun lezing: 'Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs', AH, 4-6-1911.
58 HGA 0592-01, inv.nr. 5, brief H.G. van Harrevelt aan voorzitter Raadscommissie, 16-8-1905.
59 A. Schadee 1911, 798-801 (installatie), 808 (Borsig).
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1904, was de rol van de architect even belangrijk als die van de technicus: 
meestal werd meer dan de helft van het koelvermogen gebruikt om te 
compenseren voor de slechte isolatie.60 Zo was een plat dak dat voortdurend 
onder water werd gehouden de enige vorm van isolatie in Amsterdam.61 In Den 
Haag waren daarentegen alle vloeren, muren en zelfs buitendeuren gevuld met 
kurksteen: een samengeperst mengsel van kurkafval, mineralen en bitumineuze 
stoffen. Het nieuwe bouwmateriaal was uitstekend geschikt voor koelhuizen, 
want “een 30 à 40 mM. dikke kurksteenwand isoleert evenveel als een 
tweesteens-muur”, aldus een zekere P. in 1897.62 De details van de met 
kurksteen geïsoleerde muren en vloeren in Den Haag waren standaarddetails 
van Borsig; het wiel hoefde niet tweemaal te worden uitgevonden. De vensters 
bestonden, ook naar Borsig, uit een dubbele laag glazen bouwstenen, die licht 
binnenlieten, maar warmte buitensloten – dezelfde glazen bouwstenen die 
tegenwoordig met het Nieuwe Bouwen worden geassocieerd.63

60 Ernst Brückner 1904, 280.
61 E. Damen 1885, 157.
62 Den Haag: A. Schadee 1911, 795 (deuren), 798 (muren enz.). Samenstelling: P. 1897, 244.
63 Vgl. A. Schadee 1911, fig. 26-28 met L. Schoenfelder 1921, afb. 229-231.
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48. De machinekamer van het slachthuis. Van hieruit werd het complexe koelsysteem van compressors, 
condensors en verdampers aangedreven. De bouw van de koelinstallatie was de verantwoordelijkheid van ir. 
N.A. Smits. De leverancier was de firma A. Borsig, Berlijn-Tegel. (Foto: ca. 1911).



Het Handbuch, het deel over slachthuizen, adviseerde om voldoende ruimte te 
reserveren voor toekomstige uitbreidingen.64 Ook dat was de nieuwe 
bouwopgave: leren dat de architectuur van vandaag, morgen alweer achterhaald 
kan zijn. De gebouwen in Den Haag waren ruim genoeg om de eerste twintig 
jaar zonder uitbreiding toe te kunnen. Voor de periode daarna waren grote delen 
van het terrein onbebouwd gelaten: de oppervlakte was berekend op een 
bevolking van een half miljoen inwoners – bijna het dubbele van de toenmalige 
omvang van Den Haag.65 De slachthal voor varkens werd in 1927 inderdaad 
uitgebreid met een verkoopruimte – zij het binnen twintig jaar – en het grootste 
leegstaande perceel werd in 1934 bebouwd met een grote bewaar- en 
verkooploods.66 Het koelhuis was met het oog op de toekomst gelijk uitgerust 
met een verdieping. De Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1911: “Op de eerste 
verdieping van dit gebouw staat nog een enorme ruimte, van 80 bij 30 meter, 
ongebruikt; deze was noodig, omdat uitbreiding door bijbouw hier niet mogelijk
is, en bij voorbaat werd in de hoogte gezocht, wat in de breedte niet te vinden 
is.”67 Een mogelijkheid die reeds in Schwarz’ handboek was getipt.68 Alle 
voordelen ten spijt, bleek het koelhuis echter weinig in trek bij de slagers. Het 
gebouw werd alsnog tot een commercieel succes gemaakt door de openstelling 
voor boter, eieren, fruit en bloemen. Het Vaderland prees in 1936 de “zeer 
vooruitzienden blik” van de ontwerpers:

“Bij alle uitbreidingen is nooit iets gebleken van fouten in den opzet van den
oorspronkelijken bouw of bij de rangschikking der gebouwen, terwijl er ook 
thans nog voldoende ruimte voor uitbreiding beschikbaar is, zoodat verwacht
mag worden, dat het Haagsche Slachthuis nog vele jaren aan de hoogste 
eischen van moderne bedrijfsvoering en hygiëne zal kunnen voldoen.”69

64 Felix Moritz 1909, 30.
65 A. Schadee 1911, 789-791. Volgens fig. 13 telde Den Haag circa 270.000 inwoners in 1909.
66 A.J. Louwersheimer 1951, 43. Voor de andere uitbreidingen: '1911 – openbaar slachthuis – 1936', Het 

Vaderland, 19-9-1936. 
67 'Het openbaar slachthuis', NRC, 12-3-1911. 
68 Oscar Schwarz 1894, 90-91.
69 '1911 – openbaar slachthuis – 1936', Het Vaderland, 19-9-1936. Ook op de openstelling voor eieren enz. 

was al geanticipeerd: A. Schadee 1911, 794.

351



352



28. CONCLUSIE

Ik heb slechts een handvol gebouwen in een klein land gedurende een korte 
periode onderzocht. Dit proefschrift was een steekproef om de discrepantie 
tussen de architectuurhistorische overzichtswerken en de echte wereld in kaart 
te brengen. Ik richtte mij op de periode rond 1900, omdat deze volgens de 
handboeken gedomineerd werd door de zoektocht naar een nieuwe stijl. Ik 
ontdekte dat het bouwbedrijf rond 1900 in werkelijkheid in al zijn geledingen 
fundamenteel veranderde. Ten eerste vroegen de enorme maatschappelijke 
veranderingen om nieuwe gebouwtypen: voor elke denkbare functie kwam een 
apart gebouwtype en naar elk gebouwtype was een grote kwantitatieve vraag. 
Ze waren zonder precedent qua complexiteit. Ten tweede creëerde de vraag naar
nieuwe gebouwtypen ook een vraag naar nieuwe bouwmaterialen en technische 
installaties die tegemoet kwamen aan de specifieke eisen van ieder gebouwtype.
Ten derde dwong de vraag naar nieuwe gebouwtypen en bouwtechnische 
innovaties tot een verregaande arbeidsdeling, met voor iedere handeling een 
specialist. De vraag naar nieuwe gebouwtypen was de impuls die deze 
kettingreactie in gang zette. Het is moeilijk vol te houden dat stilistische 
ontwikkelingen zo belangrijk zijn dat ze al deze functionele, technische en 
organisatorische veranderingen mogen overschaduwen. Mijn conclusie is 
daarom dat de overzichtswerken wel een heel beperkt beeld van de 
architectuurgeschiedenis geven, dat bovendien, omdat het vaak om leerboeken 
gaat, ook nog eens tot in lengte van jaren als de canon aan volgende generaties 
wordt doorgegeven. 

Dit is echter geen kruistocht tegen de overzichtswerken. Zij vormden slechts 
de aanleiding om een fundamenteel probleem aan de orde te stellen, namelijk 
dat architectuur nog steeds vooral als kunst wordt gezien, waarmee we slechts 
de oppervlakte beroeren van wat architectuur is. Er bestaan weliswaar vele 
detailstudies over nieuwe gebouwtypen, bouwtechniek en de organisatie van het
bouwbedrijf, maar die hebben nooit geleid tot een synthese. Esthetische 
ontwikkeling (vooral van de buitengevel) blijft de grote lijnen van de 
architectuurgeschiedenis dicteren, blijft het kader. Niels L. Prak beschreef in 
Architects: The Noted and the Ignored (1984) hoe architecten konden worden 
geordend op een schaal van praktisch naar kunstzinnig en dat iedereen in de 
richting van dat laatste opschuiven wilde. De selecties van het huidige jaarboek 
Architectuur in Nederland bewijzen dat er sindsdien niet veel veranderd is. In 
de jaargang 2017-2018 wordt van ieder project alleen de naam van het 
architectenbureau – in grote letters – genoemd. Alle andere betrokkenen, zoals 
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de opdrachtgever, de technisch adviseurs en de aannemer, staan samen met de 
technische gegevens in een slechts vier pagina's tellende bijlage achterin.1

Het resultaat van mijn steekproef is een voorstel voor een nieuw concept, 
een pleidooi voor een andere manier van kijken naar en denken over 
architectuur. Die nieuwe manier van kijken heeft allereerst nieuwe feiten aan het
licht gebracht, zoals vergeten gebouwen, bouwmaterialen en personen. Die 
nieuwe feiten zijn echter slechts bijvangst en bovendien onvolledig: ze zijn het 
topje van de ijsberg. Mijn proefschrift is niet als kennisverzameling bedoeld, 
maar als proeve van een nieuwe methode: het probeert een model te geven voor 
het bestuderen van architectuur, die ook op andere perioden en geografische 
gebieden kan worden toegepast. Het zou een blauwdruk kunnen zijn voor een 
andere historiografie. Het is echter ook niet meer dan dat: er zijn immers nog 
meer invalshoeken mogelijk, zoals de economische en de juridische, die van de 
regelgeving. 

1 Kirsten Hannema 2018, de technische gegevens staan op p. 158-161. Vgl. Vincent van Rossem 2007, 119-
128, die schrijft dat een plaats in Architectuur in Nederland een indicatie kan zijn voor een toekomstige 
monumentenstatus.
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SUMMARY

No Style: Plea for a Richer Architectural History
To this day, surveys describe the history of architecture primarily on the basis of
architectural styles. Although style is very important, this approach is literally 
too one-sided. After all, architecture is first and foremost a spatial solution to a 
social problem: when society changes, so does architecture. And society 
changed drastically and continuously from around 1850 onwards. The enormous
social, technological and scientific innovations together with the explosive 
population growth of the nineteenth century created a need for new building 
types: gas and electricity factories, prisons, hotels, lunatic asylums, laboratories,
arcades, post and telegraph offices, abattoirs, railway stations, department 
stores, hospitals, etcetera. Behind the façades of these buildings a technological 
revolution took place: the building market was flooded with a thousand and one 
building materials and services. Furthermore, the design and building process 
was subdivided across a number of specialists, like architects, engineers, and 
general contractors. The stilistic approach of architectural historical surveys is 
totally inadequate to describe these enormous and fundamental changes in 
architecture after 1850. This PhD thesis is not meant as a replacement, but as an
addition to the stilistic approach.

The first goal of this book is to demonstrate that architecture is a very 
complex task and that its complexity is increasing. The second goal is to prove 
that surveys of architectural history should take this complexity into account. It 
is the only way to do full justice to the achievements of architects, engineers, 
and contractors. 

Of course there has been a lot of architectural historical research into 
functionality, building technology, and building organization. The problem is 
that the results have been ignored by architectural historical surveys.

This book focuses on large, complex building types, because it is here that 
the stilistic approach is particularly lacking. It is also here that the great 
functional, technological, and organizational changes originated that would 
shape the building industry in the twentieth century. The research period is 1890
to 1918. Surveys of architectural history present this period as the transition 
between the neo styles and modern architecture, through the quest for a new 
building style. Beneath the surface, the period around 1900 is the link between 
the traditional, nineteenth-century and the modern, twentieth-century building 
industry. However, this book is not to be mistaken for a prehistory of 
functionalism, although there are several things in this book that are usually 
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associated with this movement from the twenties, rather than the period around 
1900. My proposition is that functionalistic architects only appropriated these 
things from the past.

Architectural journals are my main source of data. There is no better 
contemporary source that consistently gives so much information across such a 
long period. Another important source is the Handbuch der Architektur, an 
impressive series of German handbooks from the period 1880-1943, consisting 
of around 140 books written by more than a hundred authors. 

This PhD thesis opens with three introductory chapters. The rest of the book 
consists of three parts, each divided in eight to ten chapters. The introduction to 
my book is an analysis of surveys of both Dutch and Western architectural 
history and the resulting canon, together with a state of research. In chapter 2 
'The building explosion' I argue that the need for new building types was the 
most important change in architecture around 1900 – instead of the quest for a 
new style. The need for new building types also created the need for new 
building materials and services. They are discussed in chapter 3 'A thousand and
one innovations'. The rest of this book is proof that these buildings and 
innovations changed the building industry in all respects. Part I 'The task' deals 
with the social changes around 1900, the old, existing buildings in which they 
were initially housed, and the resulting architectural briefs for new building 
types. I discuss university laboratories, theatres, department and fashion stores, 
hospitals, lunatic asylums, and municipal abattoirs. The building explosion also 
spurred a far-reaching division of labour, with specialists for every aspect of the
design and building process. These are discussed in part II 'The specialists': 
clients, architects – as designers and businessmen – architectural firms, 
engineers, experts on building materials, and general contractors. Part III 'The 
buildings' consists of six case studies: the university laboratories in Groningen 
(1892-1912), the municipal theatre of Amsterdam (1894), fashion palace Hirsch
& Cie. in Amsterdam (1912), the academic hospital of Groningen (1903), 
lunatic asylum 'Duin en Bosch' in Castricum (1909), and the municipal abattoir 
of The Hague (1911). The architectural brief, as determined in part I, is the 
point of departure to analyse how these buildings functioned, or rather, how 
they were purpose-built. The case studies are examples for a richer architectural
history.

This book only deals with a handful of buildings in a small country during a 
short period. It was a spot check to map out the discrepancy between the 
surveys of architectural history and the real world. The result of this spot check 
is a new concept, another way of looking at and thinking about architecture. 
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This new way of thinking has brought new facts to light, like forgotten 
buildings, building materials, and persons. However, these facts are merely of 
secondary importance, and incomplete at that. The reason being that my PhD 
thesis is not meant as a collection of knowledge, but primarily as a trial for a 
new method to study architecture, that can also be used to study other periods 
and geographical areas. However, I do not claim that this method is complete 
and definitive. After all, there are more lines of approach. This book is merely a 
proposal to enrich architectural history.
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