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Jongere architectuur en monumenten - inleiding

W.G.M. Cerutti - Hilversum

Aanleiding

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat in Hilversum het
huidige Raadhuis gereed kwam. Dit meesterwerk van "stadsar
chitect" W.M. Dudok is over de gehele wereld vermaard.

Naar aanleiding van dit jubileum wordt door de Stichting
Architectuurmuseum en de gemeente Hilversum van 2 t/m 31 mei
een tentoonstelling georganiseerd over leven en werken van
Dudok. (Cultureel Centrum De Vaart, Vaartweg 163, Hilversum;
tel. 035 - 292835, geopend ma. t/m vr.: 10-12 en 14-17.00 uur;
za./zo.: 12-17.00 uur).Door genoemde Stichting wordt tevens
een uitgebreide catalogus uitgegeven over Dudok. (verkrijg
baar o.a. in De Vaart)
Om de belangstelling voor Dudoks werken te activeren en mede
daardoor de zorg voor onderhoud en instandhouding te bevor
deren is recent de "Dudok-Stichting" opgericht.
Voorzitter van deze Stichting is architect R.M.H. Magnée,
oud-compagnon van Dudok, secretaris is mw. M. Heshuzius,Van
Beeklaan 111, 1241 AG Kortenhoef. De Dudok-Stichting streeft
ook naar een betere zorg voor de vele meubelen en andere voor
werpen die Dudok speciaal voor het Raadhuis heeft ontworpen.
Jongere architectuur en monumenten

Het is niet de bedoeling in dit nummer theoretische beschou
wingen te houden over allerlei stromingen in de architectuur
en achterliggende filosofiën noch om in te gaan op leven en
werken van de vele architecten die in het Gooi gebouwd hebben.
Wel moet hier met een enkel woord aangeduid worden wat wij
onder jongere architectuur en (jongere) monumenten verstaan.
Gebouwde omgeving en architectuur

Architectuur heeft te maken met bouwen. Produkten van bouw
activiteiten, zowel individueel bezien als in hun onderlinge
groepering en in hun relatie met de omgeving,zouden wij de
"gebouwde omgeving"willen noemen. Hieronder vallen dus wonin
gen, allerlei soorten andere gebouwen en bouwwerken, wegen
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enz., maar ook wijken, dorpen, steden, etc. Of het nu gaat
om een 13e eeuws kasteel, een middeleeuws stadscentrum, een
19e eeuwse woonwijk of bijv. de Bijlmer, het zijn alle onder
delen van onze gebouwde omgeving.
De term architectuur is minder duidelijk. Architectuur is
niet gelijk aan bouwen. Het is een enger, minder neutraal be
grip. Bij architectuur bezien wij de gebouwde omgeving niet
zozeer vanuit een oogpunt van techniek, kosten, bouwfysica,
regelingen e.d.; het nutsaspect staat niet voorop.
Architectuur betreft de fenomenologische aspecten van de ge
bouwde omgeving, de "verschijningsvorm" dus. Hierin zitten
twee elementen: "verschijning" en "vorm". Architectuur be
treft het "aangezicht" van de gebouwde omgeving, waarbij de
nadruk ligt op de "vorm". Architecten zien zichzelf ook voor
al als vormgevers en minder als technici dan als kunstenaars.1)
Vormen zijn zeer belangrijk; zij kunnen begrippen als mense
lijkheid,kleinschaligheid of herbergzaamheid uitdrukking
geven maar ook gevoelens van massaliteit, onpersoonlijkheid
of machteloosheid. Vormen kunnen vooral ook duidelijkheid of
juist onduidelijkheid scheppen.
Het is betekenisvol dat architectuur zozeer met vormgeving
wordt gelijkgesteld. Groepering van bouwwerken onderling en
in relatie tot hun omgeving (de stedebouwkundige aspecten),
materiaalgebruik en bijv. kleur zijn immers ook belangrijk.
Is hiermee voldoende aangegeven wat architectuur is? Uiter
aard niet! Of een bepaald fietsenhok een gebouw is dan wel
architectuur hangt er o.a. vanaf of wij er een "esthetisch
moment" in (willen) zien danwel een "bijzondere" vormge
ving of achterliggend idee of conceptie. Maar wat is "bij
zonder" en wat is vormgeving? Alles heeft immers een vorm.
Het zal duidelijk zijn dat men sterk van mening kan verschil
len of iets tot de "gewone" gebouwde omgeving behoort dan
wel als architectuur aangemerkt kan worden.Enigszins para
doxaal zou men kunnen zeggen dat de gebouwde omgeving de sa
menleving i s ,de architectuur de spiegel van de samenleving.
Architectuur is in deze zin cultuurdragend en cultuurschep
pend.

Monumenten

Hoewel ook hieraan een ontwikkeling vooraf ging, is in Ne
derland pas vanaf ca 1873 sprake van monumentenzorg. Een
wettelijke regeling bestaat pas sedert 1961. De Monumenten
wet verstaat onder "monument": zaken van tenminste vijftig
jaar oud die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid,
wetenschappelijke betekenis, hun volkskundige waarde of ge
schiedkundige herinneringen. Beschermde monumenten zijn on-
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roerende monumenten die zijn ingeschreven in het zgn. monu
mentenregister .

De wijze waarop de monumentenzorg in Nederland de laatste
honderd jaar gestalte heeft gekregen, heeft de volgende drie
hoofdkenmerken.
. Het accent bij de ca 40.000 op dit moment beschermde monumen
ten ligt op gebouwen van vóór 1850; dit terwijl formeel ge
bouwen tot 1931 voor bescherming in aanmerking komen. De in
ventarisatie van de gebouwde omgeving met het oog op eventu
eel te beschermen monumenten is in feite beperkt gebleven
tot de periode vóór 1850. Wat na 1850 gebouwd is wordt door
gaans met jonge(re) gebouwde omgeving, jonge(re) architectuur
of jonge(re) monumenten aangeduid. Bij bouwwerken van vóór
1850 wordt meestal van oudere bouwkunst gesproken.
. Weliswaar zijn in Nederland zo'n 600 organisaties - vaak op
lokaal of regionaal niveau - mede op het stuk van de monumen
tenzorg werkzaam, aanwijzing en bescherming gebeurt centraal,
en wel door de minister van CRM die als adviesorgaan de Monu-
mentenraad heeft en als uitvoerende dienst de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg te Zeist.
De Monumentenwet laat overigens de provincies en vooral de
gemeenten de mogelijkheid om een eigen of aanvullend monumen-
beleid te voeren; in de praktijk is hier - op een aantal uit
zonderingen na - weinig van terecht gekomen. Waar plaatsing
op de Rijkslijst betekent dat in beginsel CRM restauratie-
subsidie zal verstrekken terwijl plaatsing op een gemeente
lijst inhoudt dat de gemeente zelf hier geld in moet steken,
heeft de gemeenten niet gestimuleerd in een actief eigen mo
numentenbeleid.
. Een laatste kenmerk van de monumentenzorg tot voor enkele
jaren is de sterke gerichtheid op bouwwerken "op zich", vrij
lang zelfs - en dit heel begrijpelijk - dan nog op "top-ob-
jecten" zoals kerken, kastelen e.d.

Veranderingen

Steeds meer komt overigens verandering in de wijze van zorg
voor monumenten zoals hierboven geschetst.
Er is veel aandacht gekomen voor gebouwen in relatie met hun
omgeving, voor stads- en dorpsgezichten, voor beeldbepalende
"ensembles",voor karakteristieke straten en straatwanden en
voor stedelijke bebouwing in het algemeen. Ook de verhoogde
zorg voor de stads- en dorpsvernieuwing kan mede in dit lictit
bezien worden.
Steeds meer gaan ook stemmen op om tot een andere aanpak van
de monumentenzorg te komen: meer vanuit lokaal of provinciaal
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niveau en minder centralistisch. Steeds meer wint het inzicht
veld dat bewaking van alle bestaande Nederlandse monumen
ten vanuit één punt - nl. Zeist - vrijwel ondoenlijk is en ook
minder wenselijk, omdat werkelijke belangstelling voor monu
menten niet centraal gestimuleerd kan worden én omdat lokaal
of regionaal belangrijke elementen vanuit één centraal punt
niet voldoende onderkend kunnen worden. Decentralisatie van
belangrijke onderdelen van de monumentenzorg lijkt dan ook
wenselijk. 2)

Waar duidelijk minder schot in zit is de belangstelling en
zorg voor jongere monumenten, gebouwd tussen 1850 en 1931.
Weliswaar is bijv. een aantal 19e en begin 20e eeuwse kerken
beschermd en is de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezig
met proefinventarisaties teneinde criteria en normen te kun
nen ontwikkelen, het terrein is zo enorm groot en de vereiste
kennis en instelling zó anders dan bij de "klassieke" monu
mentenzorg (gebouwen vóór 1850) dat een centralistische aan
pak ons inziens wel gedoemd is tot mislukking of vele tien
tallen jaren zal vergen. En in tussen zitten wij met een
"beschermingskloof" wat betreft de periode 1850-1931.
Gelukkig is er een groeiend aantal gemeenten dat vaak ter voor
bereiding van bestemmingsplannen - overgaat tot lokaal-archi-
tectuur-historisch onderzoek, een monumentencommissie in
stelt, met een monumentenverordening komt etc. Vaak wordt daar
bij ook sterk naar de periode n§ 1850 gekeken.
Ook meer in het algemeen neemt de belangstelling voor de jon
gere gebouwde omgeving toe.

Jongere architectuur en monumenten in het Gooi

Hierboven is reeds globaal aangegeven wat onder architectuur
en monumenten wordt verstaan. Bij beide betreft het elementen
van de gebouwde omgeving die van "bijzonder belang" te noemen
zijn. Bij architectuur gaat het vooral om vormgevingsaspecten,
bij monumenten kan het "belang" ook om andere redenen aanwe
zig zijn (bijv. de historische waarde).Daar een zaak van "al
gemeen belang" en daarom een monument kan zijn wegens zijn
"schoonheid" en "schoonheid" en "vorm" nauw verwant zijn,
overlappen de begrippen architectuur en monument elkaar ge
deeltelijk. Het Sanatorium Zonnestraal in Hilversum is een
schitterend voorbeeld van jongere architectuur én mijns in
ziens ook een monument, zij het (nog?) geen beschermd monu
ment. Een 18e eeuwse plaggenhut op de heide is - mogelijk -
om zijn historische betekenis een monument, doch vrijwel
zeker - geen voorbeeld van architectuur.
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Gaven wij eerder aan dat bij jongere architectuur en jongere
monumenten doorgaans gedoeld wordt op bouwwerken van na ca
1850, in het Gooi houden wij liever het jaartal 1874 aan om
dat eerst toen, met de aanleg van de Oosterspoorweg, nieuwe
tijden voor de regio aanbraken.
Tot het Gooi rekenen wij het gebruikelijke werkgebied van TUE,
d.w.z. de zes "oude" Gooise gemeenten: Naarden, Bussum, Laren,
Huizen, Blaricum en Hilversum en de randgemeenten Muiden
(incl. Muiderberg), Weesp, Nigtevecht, Nederhorst den Berg,
Loosdrecht, 's-Graveland (incl. Kortenhoef en Ankeveen) en
Eemnes. Baarn (incT. de Vuurse) laten wij in dit nummer bui
ten beschouwing omdat van Baarn een uitstekend recent archi-
tectuuronderzoek voorhanden is.

Een laatste vraag die nog beantwoord moet worden is waarom wij
in dit TVE-nummer juist aan de jongere architectuur en monumen
ten aandacht schenken.Hiervoor is een goede reden.Hoewel op het
gebied van de oudere gebouwde omgeving ook nog heel wat te doen
is,kan gesteld worden dat op' dit gebied al veel kennis en be
langstelling bestaat en veel is bereikt. Met de periode na
1850 is dit nog geenszins het geval. Juist hier ligt nog een
enorm terrein braak.

Belangstelling en zorg

Belangstelling en zorg voor architectuur en monumenten van
ander dan nationaal belang hoort o.i. vooral op provinciaal,
regionaal of lokaal niveau vorm te krijgen.Betrekken wij dit
op Noord-Holland dan kan geconstateerd worden dat de diverse
regio's in hun ontwikkelingsgeschiedenis zo verschillend zijn,
dat een inhoudelijke aanpak op provinciaal niveau van archi
tectuur- en monumentenzorg en het stimuleren van belangstel
ling daarvoor,weinig zin lijkt te hebben. Dit geldt zeker
ook voor het Gooi dat in vele opzichten toch een "uithoek"
van Noord-Holland vormt.
Geen zorg zonder belangstelling. Juist de belangstelling voor
de gebouwde omgeving blijkt doorgaans sterk lokaal gericht
te zijn. Het lokale niveau lijkt dan ook het beste aangrijp-
punt om de belangstelling voor architectuur en monumenten'
te stimuleren.
Uit dit TUE-nummer zal echter blijken dat ontwikkelingen in
de gebouwde omgeving in verschillende gemeenten in de regio
zo nauw met elkaar samenhangen dat een werkelijk inzicht en
dus ook oordeel, slechts op regionaal niveau mogelijk is.
Hoewel allerlei werkzaamheden als inventarisatie en nader
onderzoek, nog wel lange tijd op gemeentelijk niveau zullen
plaatsvinden - ook monumentencommissies e.d. werken slechts
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plaatselijk - lijkt het toch aan te bevelen dat over een en
ander enig intergemeentelijk overleg komt. In het besef dat
in het Gooi zelfs op de eenvoudigste terreinen (wij denken
bijv. aan streekarchief en streekmuseum), samenwerking tussen
gemeenten een strijd van vele jaren kost, zijn wij hierover
niet optimistisch.
Voor TUE als overkoepelende instelling van een twintigtal his
torische en aanverwante organisaties in de regio ligt hier
duidelijk een taak.

Hierboven is steeds gesproken over architectuur en monumen
ten. Bij het bezien van onze gebouwde omgeving kunnen wij,
meen ik, deze begrippen in eerste instantie maar beter niet
al te zeer laten meespelen.
Architectuur en monumenten zijn begrippen die toch in zekere
zin de "toplaag" van de gebouwde omgeving aanduiden. Maar
niet alleen het zeer goede is de moeite waard. Belangrijker
is om meer oog te krijgen voor de gebouwde omgeving, deze
beter te begrijpen en te waarderen, samenhangen te ontdekken
etc. Op een speurtocht door de eigen omgeving zullen ook de
tails betekenis kunnen krijgen: gevels, deuren en ramen, ma
teriaal, kleur, straatmeubilair, balkons, hekken, overgan-
gen, hoeken, richtingen, herhalingen, vormen enz. 3)

Met de belangstelling en zorg voor de jongere gebouwde omge
ving is het in het Gooi matig gesteld. Zo staat bijv. een
van de belangrijkste bouwwerken van deze eeuw - Zonnestraal -
te verpieteren, worden karakteristieke landhuizen, villa's
en villawijken, woningen en gebouwen van allerlei aard, ge
sloopt, slecht verbouwd of gerestaureerd of "gewoon" ver
waarloosd.
Ook vele gemeenten blijven ernstig in gebreke. De kroon
spant hier Bussum die al vele jaren een voorlopige monumen
teninventarisatie in een bureaula laat liggen.
Met een uijtstekende architectuurinventarisatie van Laren, op
gesteld door de architect G. van der Pol in 1979, heeft die
gemeente tot op heden nauwelijks iets gedaan.
Ook in Hilversum is nog nauwelijks sprake van een werkelijk
monumentenbeleid. Wel is daar een ontwikkeling ten goede te
bespeuren. Er is met een architectuurinventarisatie begon
nen en er zijn diverse bestemmingsplannen voor villawijken
in voorbereiding. De monumentencommissie daar kan echter o.a.
door haar status weinig uitrichten.

Al met al is het hoog tijd dat in het Gooi een publieke ar
chitectuur- en monumentendiscussie van de grond komt.
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Tussen Vecht en Eem

Het bovenstaande geeft "Tussen Vecht en Eem" aanleiding ge
noeg om een speciaal nummer aan de jongere architectuur en
monumenten in het Gooi te wijden.
De lezer verwachte geen uitvoerige beschouwingen, samenhan
gen of conclusies. Voor een synthese is de tijd nog niet rijp.
Eerst zal veel onderzoek gedaan moeten worden. Dit nummer wil
ook daartoe een aanzet geven. Het heeft dan ook grotendeels
een inventariserend en signalerend karakter.

Noten

1) zie o.a. N.L. Prak, Het geloof van de architecten, Inter
mediair, 1981, nr. 14.

2) Zie voor de gehele monumentenzorg het rapport Zorgen om
monumenten, een evaluatie van aspecten van het monumenten
beleid in Nederland sinds 1961, NIROV, 1980, 200 blz.,
waarin ook aandacht aan de jongere monumenten wordt ge
schonken .

3) Zie o.a.: B. Erhart, Het stedelijk detail, Wonen-TA/BK,
1979, nr.1, blz. 5-21.
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Het Gooi vóór 1874

W. G.M. Cerutti - Hilversum

Het jaar 1874 vormt een breekpunt in de geschiedenis van het
Gooi. Een uiterst langzaam verlopende historische ontwikke
lingsgang van eeuwen, kwam toen - door de aanleg van de
Oosterspoorlijn (Amsterdam-Bussum-Hilversum-Amersfoort en
Hilversum-Utrecht) en vanaf 1881 - dit jaar honderd jaar ge
leden - door de aanleg van stoomtramverbindingen, tot een
bijna explosieve ontwikkeling.
Alvorens in te gaan op de periode na 1874 en met name op de
ontwikkeling in de gebouwde omgeving, lijkt het goed met een
enkel woord de geschiedenis van Gooiland te schetsen.
In de ca 300 artikelen die tot op heden in ons tijdschrift
zijn gepubliceerd en in de ca 3500 publikaties die verder nog
aan het Gooi gewijd zijn, vindt de lezer nadere details;
Hier gaat het slechts om de zeer grote, en dus grove, lijnen.

Gooiland bestond uit de hoofdstad Naarden en de dorpen Bus-
sum, Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum (zie voor een kaart
van het Gooi de omslag van dit tijdschrift). Het vormt een
hoger gelegen gebied dat bestaat uit tijdens de laatste ijs
tijden vanuit het Oosten opgestuwde zand- en grindhoudende
stuwwallen, uitlopers van de op dezelfde wijze gevormde
Utrechtse heuvelrug.
Naar het Noorden, (Naarden, Huizen), het Oosten (Eemnes), het
Zuiden (Loosdrecht) en het westen ('s-Graveland, Ankeveen
en Kortenhoef) lopen de hoge zandgronden af in klei en veen.
De oudste - prehistorische - bevolking, woonde op de zande
rige heuvelruggen, getuige de grafheuvels met name tussen
Laren en Hilversum.
De latere bevolking woonde meer aan de randen, tegen de dras
sige gronden aan.
De oudste nederzetting na de periode van de prehistorie is
Naarden, aanvankelijk aan de kust gelegen, na afslag en ver
woesting in 1350 meer westelijk en landinwaarts verplaatst.
Vandaar trekken bewoners naar Huizen en Bussum. Vanuit Laren,
het oudste dorp,ontstonden Hilversum en Blaricum.

Het Gooi kwam in 1280 aan Holland; als grensgebied met het
Sticht en toegangsweg tot Amsterdam was het vaak toneel van
oorlog, plundering en verwoesting.
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Rond het jaar 1300 kregen de Gooiers het recht om het groot
ste gedeelte van het gebied gemeenschappelijk te gebruiken,
een later herhaaldelijk nader geregeld en gewijzigd recht
dat toekwam aan meerderjarige mannen met een eigen boerenbe
drijf, die in de mannelijke lijn afstamden van de oorspronke
lijke gerechtigden. De leden van deze boerenbelangengemeen
schap staan bekend als "erfgooier.s”. Op enige juridische de
tails na, is deze gemeenschap geliquideerd.

Door de ontwikkeling van Naarden en de Gooise dorpen en het
uitoefenen van de landbouw als erfgooiers ontstond een spe
cifiek Goois landschap. De dorpen vormden zich rond een brink.
Tussen de dorpsbebouwing en daar rondomheen lagen de "engen"
(bouwgrond). Deze werden weer omgeven door grote heidevelden.
Verspreid lagen, op lagere gronden, de "meenten" (gemeen
schappelijke weidegronden), terwijl in het Noorden de "mast
landen" (hooilanden) lagen. Op de heidevelden, ontstaan
door het kappen van bossen, werden schapen gehouden, met na
me voor bemestingsdoeleinden en om de wol. Op de engen werd
vooral rogge en boekweit verbouwd. Ook de bijenteelt was van
belang. Een typisch agrarisch gebied dus, met een zeker even
wicht tussen bevolkingsaantal, areaal bouw- en weidegrond
en hoeveelheid vee. Dit subtiele evenwicht beperkte uiter
aard de ontginnings- en groeimogelijkheden en dus ook de
bevolkingsaanwas. Er kon dan ook slechts van een zeer lang
zame vooruitgang sprake zijn.

1. Boerderij, 18/19e eeuw, Kerklaan 10-12, Laren
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Rampen als oorlogen, moordpartijen en pestepidemiën konden
deze vooruitgang ineens met tientallen jaren terugzetten.

Naast landbouw en veeteelt was in Naarden in de middeleeu
wen een belangrijke lakenweverij ontstaan, na Leiden de be
langrijkste in het land. Deze leverde in de dorpen voor ve
len een bijverdienste. Na de uitmoording van Naarden door de
Spanjaarden in 1572 ging het met de Naardense lakenindustrie
bergafwaarts. Vooral Hilversum en in mindere mate ook Laren
namen deze textielindustrie later gedeeltelijk over. In Hil
versum met het meeste succes; daar groeide in de 19de eeuw
een belangrijke tapijtindustrie, zodat Hilversum een echt
fabrieksdorp werd.
Blaricum bleef in hoofdzaak een agrarisch dorp, Huizen ging
zich daarnaast steeds meer op de visserij toeleggen. Bussum,
dat zich in 1817 van Naarden afscheidde, was tot diep in de
19de eeuw niet veel meer dan een heidevlek.

Het Gooi, Muiden en Weesp vormden in feite één rechtsgebied.
De baljuw van Gooiland was nl. ook steeds kastelein van Mui
den en hoofdofficier van Weesp en Weespercarspel.Met deGooi-
ers had de baljuw heel wat te stellen , want al lijkt het
Gooi, zoals hier beschreven een eenvoudige boerenstreek, de
al dan niet vermeende doch veelal betwiste rechten uit het
verleden waren talrijk, de eigengereidheid van de dorpen
- met de stad Naarden voorop - groot en de ruzies en proces
sen eeuwigdurend.

Aan de rand van Gooiland lagen oostelijk Eemnes (een lang
gerekt boerendorp), Eembrug en Baarn en meer zuidelijk de
Vuurse. In het zuidelijk en zuidwestelijk gebied werd voor
brandstof turf gestoken en later gebaggerd. Zo ontstond het
karakteristieke plassengebied in Loosdrecht, Ankeveen en
Kortenhoef. Aan de westelijke rand van het Gooi, waar de hei
develden overgaan in veen- en kleigronden, ontstond na 1625
als één ontginningsproject 's-Graveland.
In het noorden wordt het Gooi beyrensd door Muiderberg - een
zandopduiking aan de (voormalige) Zuiderzee- en Muiden. Het
vestingstadje Muiden, als nederzetting vermoedelijk even oud
als Naarden (ca 900 voor het eerst genoemd), is nooit tot
bloei gekomen. Weesp, als nederzetting en stad jonger dan
Muiden, kende wel perioden van welvaart, met name door jene
ver- en brandewijnstokerijen.

Het Noorden van het Gooi was uit militair oogpunt van groot
belang. Het vormde in feite een "corridor" naar Amsterdam.
Vandaar dat Naarden tot een vesting werd gemaakt, evenals
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2. Daglonershuisjes, 18e eeuw, in 20e eeuw voorzien van winkeltjes, De R ijt 8-12, Laren.
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ook Muiden. Dat deze vestingwerken, met name die van Naarden,
a ls  enorme "bouwmassa' s"het landschap v isueel s te rk  beïn
vloedden, za l d u id e li jk  z i jn .

Ontwikkeling van het landschap 1)

Door a l de genoemde a c t iv ite i te n :  de vorming van nederze ttin 
gen, het uitoefenen van de landbouw en ve e te e lt, het kappen
van bossen, het exp lo ite ren  van heidevelden, het veenbedrijf,
de ontg inning van 's-Graveland en de vorming van de ve s tin 
gen Naarden, Muiden en Weesp onderging het Gooise landschap
vele veranderingen. Hiernaast kunnen nog genoemd worden de
grote zandafgravingen d ie , om m i l i t a i r e  en economische rede
nen, vanaf het einde van de 17de eeuw beoosten en bezuiden
Naarden plaatsvonden. Ook de diverse pogingen om de Naarder-
meer en de Horstermeer droog te  leggen kunnen h ie r genoemd
worden. B ij de la a ts te  is  d i t  in  1882 ge lukt.

Tussen a lle  Gooise en naburige nederzettingen lagen wegen,
v r ijw e l steeds zandwegen. D it waren doorgaans "dood"-wegen
(naar kerkhoven), veed riften  ("S ch a pe n d rift"), doorgaande
wegen (Hessenweg, "B ierweg"), o f dijkwegen. (b ijv .K everd ijk )
In de 17de eeuw werden enkele vaarten gegraven (Muider- en
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Naardertrekvaart, 's-Gravelandse vaart), waarlangs trek- en
zandpaden liepen.

Erg veel inwoners telde het Gooi overigens niet, Ook de groei
in de loop der eeuwen was gering.
Rond 1500 telde het Gooi ca 5000 inwoners; in 1622 ca 7200;
in 1732 ca 9500 (incl. 's-Graveland); in 1829 ca 12.000 en in
1870 ca 18.000. Vanaf 1874 gaat het hard: in 30 jaar een ver
dubbeling (ca 1900: 36.000 inwoners), dan in 20 jaar weer een
verdubbeling (1920: 75.000 inw.), dan in 30 jaar een verdub
beling (1950: 164.000 inw.) Tussen 1874 en 1894 - in 20 jaar
dus - steeg de bevolking van het Gooi met meer mensen dan de
370 jaar daarvoor!

Gebouwde omgeving

Voor 1874 - het werd hierboven geschetst - was het Gooi gro
tendeels eenagrarisch gebied, zonder veel welvaart, maar ook
zonder veel verpaupering; dit laatste met uitzondering van
de textielarbeiders in Hilversum in met name de tweede helft
van de vorige eeuw.

Een eenvoudige,wat achtergebleven regio dus; moeilijk toegan
kelijk ook en zonder veel relaties met en vanuit Amsterdam
of Utrecht. Het Gooi is dan ook niet rijk aan belangrijke ge
bouwen uit het verleden. Voor hoge heren of rijke kooplieden
was het Gooi niet erg aantrekkelijk.

Boerderijen en woonhuizen

De voor het Gooi meest karakteristieke gebouwen, die uit de
periode vóór 1874 nog resteren zijn dan ook de boerderijen
(zie afb.1). Deze zijn vooral in Laren en Blaricum nog aan
wezig en in mindere mate in Huizen. In Hilversum en Bussum
zijn er nog enkele. Aan de zoom van het Gooi zijn vooral in
Eemnes en Loosdrecht nog vele fraaie exemplaren te vinden.
Boerderijen zijn vreemd genoeg enigszins het stiefkind van
de monumentenzorg, vergeleken bij bijv. molens die vrijwel
alle beschermd zijn en waarover een enorme literatuur bestaat.
En juist boerderijen zijn zo kwetsbaar o.a. vanwege de vele
verbouwingen om bedrijfsredenen en de veelvuldige functie
verandering tot woonhuis.
Hier ligt nog een heel terrein voor onderzoek braak.
Naast boerderijen treffen wij met name in Laren nog.landar-
beidershuisjes en daglonerswoningen aan. (zie afb. 2 ) Voorts
komen in Hilversum nog wat fabrikeurswoningen en met name in
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Laren enkele  weverswoningen voor.  In de vo r ig e  eeuw t e l d e
vooral  Hilversum nogal  wat arbeiderswon ingen.  Gelukkig zijn d ie
k r o t t e n  waarin h e t  t e x t i e l p r o l e t a r i a a t  verpauperde ,  g ro t en 
d ee l s  opgeruimd.

Wat de s t edel i jke  bebouwing b e t r e f t  r e s t e r e n  in  Naarden nog heel
wat 17e en 18e eeuwse woonhuizen, in  Weesp i s  d i t  -  k w a l i t a 
t i e f  en k w a n t i t a t i e f  gezien  -  minder,  in  Muiden nog minder.
Tot zover de woonhuizen.

U i t e r a a rd  waren e r  ook bouwwerken van andere aa rd .  In het
landschap van toen,  da t  v i s u e e l  nog vrijwel geheel  open en "na
t u u r l i j k "  was, waren deze gebouwen opva l l ende e lementen.  I e 
dere s t a d  o f  dorp had een o f  meer kerken.  (Belangri jks te  i s
de Grote Kerk van Naarden. )
Ook waren e r  f r a a i e  s t adhu izen  (Naarden,Weesp) en in  de dor
pen r e ch th u iz en .
Voorts waren e r  herbergen ( z o a l s  Zandbergen, l a t e r  Jan labak)
en t i e n t a l l e n  t a p p e r i j e n .
En o v e ra l  molens ( i n  Weesp a l l e e n  a l  z i j n  e r  wel t w i n t ig  ge
weest .  )
Fabr ieken in  moderne z in  waren e r  voor 1874 nauwelijks.  Ge
noemd kunnen worden t a p i j t - " f a b r i e k e n "  in  Hi lversum,  s toke r i j 
en in  Weesp,en gedurende k o r t e  t i j d  in  de 18e eeuw p o r s e l e i n 
fa b r i eken  in  Weesp en Loosdrecht.  Voorts v e r d ie n t  de k r u i t f a 
b r i ek  t e  Muiden vermelding.
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3. Villa Wisseloord, ’s-Gravelandseweg, Hilversum
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Kastelen

In het eigenlijke Gooi hebben vrijwel geen kastelen of ver
sterkte buitens gestaan.
In enkele stukken tussen 1370 en 1433 wordt een "toren en
huis" in Hilversum genoemd. Over dit versterkte(?) huis is
vrijwel niets bekend. In een stuk van 1335 wordt een "Slot" te
Naarden genoemd. Hoewel hier ook van een vergissing sprake
kan zijn is het toch niet uitgesloten dat ook in Naarden een
kasteel heeft gestaan. Of het huis Ruijsdael aan de Gooiers-
gracht een echt kasteel in de zin van een versterkt huis is
geweest, is hoogst dubieus.Overigens liep er wel een gracht
omheen.
Aan de zoom van het Gooi stonden wel enige kastelen: Muider-
slot, Huis ten Bosch (bij Uitermeer), Sypesteyn (Loosdrecht),
Eekloo (Vuurse)en onder Baarn: Drakenburg en Drakestein, hoe
wel dit laatste nauwelijks een kasteel te noemen is. Alleen
het Muiderslot (en Drakestein) zijn er nog. 2)
Buitenplaatsen

Ook buitenplaatsen zijn in het Gooi niet zeer talrijk geweest.
De belangrijkste instonden in de 17e eeuw tussen Naarden,
Huizen en Laren: "Crailo" en "Oud-Bussum". In datzelfde ge
bied ontstonden later andere buitens zoals Kommerrust, Eick-
hof en Berghuis. Ook Muiderberg kwam in trek.Hier ontstonden
in de 18e eeuw buitens als Rustrijk, Hofrust en Wisseloord.
In Laren kan alleen het buiten Larenberg (1835) worden
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genoemd, (zie afb. 7)
Aan de oostelijke rand van het Gooi ontstonden in Baarn en
de Vuurse diverse grote buitenplaatsen zoals Groeneveld en
Soestdijk.
In Bussum kan als oudste -en lang enige - villa het huis
"Delta" (1821) genoemd worden.
In Hilversum ontstonden wat meer grote buitens, zoals Heuvel-
hoeve (1834), Wisseloord (1835) en Lindeheuvel (1836).
Mogelijk wilden degenen die deze drie buitens lieten bouwen,
dicht bij 's-Graveland en de adelijke bewoners daar wonen,
want alle drie lagen aan de 's-Gravelandseweg.
Heuvelhoeve werd in 1889 belangrijk gewijzigd en vergroot;
toen verrees het nog bestaande gebouw (nu Cinecentrum).
Lindeheuvel is al vroeg gesloopt. Hier verrees rond 1890 een
gelijknamige villa (later V/PRO-studio). (afb. 4)

De fraaie villa Wisseloord werd in 1835 gebouwd voor de be
kende Amsterdammer Sinkei (van de winkel van Sinkei). Wij
hebben een vermoeden dat Wisseloord van de architect J. van
Straaten (1781-1858) is, die elders in het Gooi mogelijk meer
voor Sinkei heeft gebouwd. 3) Wisseloord is overigens al-

5. Jachthuis De Hoorneboeg, Hilversum, 1794.
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lang verdwenen, (afb. 3)
Een zeer curieus "buiten" is de "Hoorneboeg". Dit was een in
1794 door Pieter van Loon, oud schepen van Amsterdam, gebouwd
jachthuis op de top van een heuvel De Hoorneboeg bezuiden
Hilversum. Dit jachthuis was gebouwd in de vorm van een
burcht, in Gotische smaak opgeschilderd. Een en ander zag er
zo krijgshaftig uit dat in 1793 een afdeling Franse ruiterij
het "Kasteel" kwam opeisen doch trof als enige bezetting een
oude huishoudster aan! (zie Six, Gooi en Eemlander, 21 okto
ber 1903). Van het jachthuis bestaat een aquarel, vervaardigd
door M. Betlem naar een schilderij door J. van Ravenzwaay dat
zich als schoorsteenstuk (?) bevond in een in 1915 afgebro
ken huis aan de Langestraat te Hilversum.(zie afb.5) Hoor
neboeg is rond 1810 afgebroken,waarna er een nieuw huis werd
gebouwd, dat Hilveroord werd genoemd. Een van de 19de eeuwse
eigenaars was een zekere Moorman, gehuwd met Anna Sinkei. Er
is dus een - mij overigens niet geheel duidelijke - relatie
tussen Hilveroord en Wisseloord geweest.

Wij gingen op Wisseloord en Hoorneboeg wat dieper in omdat
over beide buitens weinig bekend en geschreven is maar voor
al als voorbeeld, om aan te geven hoeveel er over de diverse
buitens die wij noemden nog te ontdekken en uit te zoeken is.
Naast genoemde buitens verdienen nog enkele "hofsteden" - in
feite grote boerderijen - vermelding. Wij noemen hier de hof
stede Oud-Bussum (niet te verwarren met de melkerij Oud-Bussum,
gebouwd door De Bazel 1902-1906)en Capits Hofstede onder
Blaricum.
Een hoofdstuk apart vormen de vele 's-Gravelandse buitens,
die wij verder hier niet behandelen.

Noten:

1) Zie voor de ontwikkeling van het Gooise landschap in het
algemeen: A.C.J. de Vrankrijker in: Het veranderend ge
zicht van Noord-Holland, 1976. Delen van deze bijdrage
zijn hierop gebaseerd.

2) Zie over de diverse Gooise kastelen o.a. Mr.J.W.Groesbeek,
Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981.

3) Zie over Van Straaten o.a. H.J.F. de Rog van Zugdewijn,
Amsterdamse bouwkunst 1815-1940, Amsterdam, 1970.
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Veranderen en aanpassen in het Gooi
tussen 1874 en 1940

A.C.J. De Vrankrijker - Bussum

Onder de 137 .000  in w o n e rs  d ie  h e t  Gooi i n  1940 t e l d e  waren
de e c h te  inheemsen v e r r e  i n  de m in d e rh e id  g e r a a k t .  Z i j  g i n 
gen s c h u i l  a c h te r  de o v e r s te lp e n d e  to e v lo e d  van Amsterdam
mers en andere  s te d e l i n g e n  d ie  aan een v i l l a ' t j e  met t u i n  de
v o o rk e u r  gaven boven de hoog o p g e s ta p e ld e  woningen en de
m in d e r  f r i s s e  l u c h t  i n  de s t e d e n . D i t  h e e f t  de spoorweg op
z i j n  gew eten . In  1874 werden l i j n  en s t a t i o n s  i n  g e b r u ik  ge
nomen. De s to o m lo k o m o t ie v e n  met hun s le e p  van wagens ro ld e n
s in d s d ie n  u i t  de N aarderm eer de g r o t e  b o c h t  d o o r ,  om n a a s t
twee van de dorpen t o t  s t i l s t a n d  t e  komen. Z i j  hebben u i t  de
h o o fd s ta d  v a k a n t ie g a n g e rs  en dagjesmensen a a ngevoe rd ,  z i j
g in g e n  fo re n s e n  heen en weer b re n g e n .
Na de t r e i n  v o lg d en  de s to o m t ra m -v e rb in d in g e n  H i l v e r s u m - L a -
r e n - B la r i c u m - H u iz e n , B ussum -H u izen , B ussum -La ren , L a re n -
N aarden-Am ste rdam , de p a a rd e t ra m  H i l v e r s u m - ' s -G ra v e la n d  en
na de e e r s t e  w e r e ld o o r lo g  a u t o b u s l i j n e n .  A l l a n g  vóó r  d ruk
a u to v e r k e e r  o v e r  de " g r o t e  s t r a a tw e g "  s n e ld e  en de b u s d ie n s 
te n  f u n c t i o n e e r d e n , b l e e f  geen p l a a t s  i n  G o o i la n d  o n b e ro e rd
doo r  de n ieuwe t i j d .  De o e r -G o o is e  b e v o lk in g  h e e f t  de n ieuw
gekomenen opgenomen i n  de u i t b r e i d i n g  d e r  d o rp e n , e c h te r  t e r 
nauwernood aangenomen en z e k e r  n i e t  i n g e l e i d  i n  e ig e n  k r i n g .
D a a r to e  was z i j  t e  e e nkenn ig  en v e r s c h i l d e  z i j  i n  o p v a t t i n 
gen en gedach tengang t e  v e e l  van de s tadsm ens, a l  g a f  deze
aan h e t  b u i t e n  z i j n  dan ook nog zo z e e r  de v o o rk e u r .

Oud naast nieuw

De G ooise  b e v o l k in g  anno 1874 w i l d e  s t e l l i g  wel van de n ieuw
opdoemende m o g e l i j k h e d e n  p r o f i t e r e n .  T o t  dan to e  had z i j
w e in ig  a a n ra k in g  met de b u i t e n w e r e ld  gehad. De d o r p e l i n g  l e e f 
de z e e r  e e n v o u d ig ,  g in g  z e ld e n  z i j n  s t r e e k  u i t  en dan met
een langzaam v e rv o e r m id d e l  a l s  de v rach tw agen  en de s c h u i t
van de b e u r t s c h ip p e r ,  o f  t e  v o e t .  Het was z e e r  v roeg  ops ta a n
en l a a t  i n  de avond t h u i s  komen vo o r  i e d e r  d ie  een paa r  u u r
i n  Amsterdam moest z i j n .  A l l e e n  de H u iz e r  b o tb o e re n  en k a a s -
v e n te r s  waren gewend om e r  g e re g e ld  met de k ru iw a g e n  o f  de
hondeka r op u i t  t e  gaan. G ro te  b u i t e n p la a t s e n  met r e iz e n d e
bewoners had ' s - G r a v e la n d ;  men vond ze ook tu s s e n  Naarden en
H u iz e n .  E ch te  v i l l a ' s  s to n d e n  e r  maar h e e l  w e in ig ,  z o a ls
D e l t a  aan de N assau laan  te  Bussum (van 1 8 2 1 ) ,  L a re n b e rg  van

TUE 11-69



de heide-ontginner Jhr. mr. C. Backer, (afb. 7)en Wisseloord
in Hilversum (beide 1835).
Terstond na de opening van de spoorlijn zag de bevolking het
voordeel van de nieuwe toestand. Zij raakte er weldra aan
gewend om des zomers optrekjes en pronkkamers te verhuren. Zij
bouwde hoekige serretjes die men "vogelekooitjes" noemde, ten
gerieve van de minnaars van zon en frisse lucht. Zij lever
de aan de van buiten gevestigden. Zij verkocht tegen flinke
prijs lapjes grond voor bouwterreinen en sommigen gingen er
in speculeren. Zij mengde zich evenwel niet en ging eigen
gang, overigens verdraagzaam het in haar ogen vaak buiten-
sissig gedoe van de voormalige stadsbewoner zonder openlijk
afkeuren toelatend. Wat de ingekomene deed, ging buiten de
ingeborene om; hoe de ander optrad was diens eigen zaak en
die van niemand anders.
Wonderlijk toegeeflijk heeft de oud-Gooise bevolking zich
voor nieuwigheden bijna immer getoond. Dit echter buiten Hui
zen, waar men zich heel anders hield en jegens "buitenluis"
onverdraagzaam was. De tolerantie is wel verklaarbaar, wijl
alle uitzonderlijkheden werkelijk buiten de Gooiers om ble
ven dansen en de oude kern aantastten noch raakten. De
echter Gooier stelde zich te weer, en fel, zodra het om zijn
gedachten, rechten, gewoonten of duiten ging. De nieuwe be
volking heeft zeker niet de tact bezeten om eventuele gevoe
ligheden te ontzien, maar stond afzonderlijk en los, buiten
het oud-Gooise leven. Zij zocht zich niet te mengen, evenmin
trachtte zij zich in te dringen. En daardoor ging gewoonlijk
alles goed. Zij vestigde zich alleen daar, waar de bevolking
bereid was land te verkopen, en met de winst vanzelf de bewo
ners aanvaardde. Waar een dorp het laatste niet wenste, deed
het ook 't eerste niet. Vanzelf bleef het dan van beide ver
schoond.

Verschillen in de ontwikkeling

De dorpen hebben zich verschillend gehouden onder de indrin
ging van buitenaf. Zij kregen ook niet van het begin af toe
vloed van hetzelfde slag mensen. In Laren - later ook Blari-
cum - vestigde zich een artistiek en buiten de gewone maat
vallend soort, terwijl nuchterder en zakelijke families aan
Hilversum en Bussum de voorkeur gaven. Huizen bleef het meest
een gesloten geheel, sterk gebonden aan kerk en bedrijf, dus
afwijzend, en heeft ook het langst weerstand geboden. Het be
gon met lintbebouwing in de richting van het station Naarden-
Bussum, die het oude dorp niet raakte.
Laren, eerder door schilders dan door forensen ontdekt, en in
eigen karakter zo goed mogelijk gespaard door verstandige
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burgervaders, heeft de tijd gekregen om te wennen. De kunst
zinnige samenscholing rond Jan Hamdorff's stamtafel in het
dorpscafé deed wel uitbundig, maar de schilder op pad en
speurend naar landschap en naar tafereel binnenshuis was geen
verstoorder van de landelijke rust. Deze zocht en bewonderde
hij immers. Hij maakte geen inbreuk, maar zou graag alles be
waren en precies zo houden als het was. Hij stoorde niet,
want wanneer hij er al afwijkend uitzag in een artistiek be
geren om zich van de massa los te maken, dan was hij toch
even behoedzaam in zijn optreden als de vogelminnaar die in
een reservaat ronddoolt. Mensen uit de kring der christen-
anarchisten (eerst in Laren, daarna in Blaricum) konden naar
hun idealen leven. Behalve dan één avond tijdens de grote
spoorwegstaking van 1903, waarop de heersende opwinding zich
uitte in een poging tot brandstichting in een hunner wonin
gen.
De schilders gaven Laren bekendheid door het ganse land, zon
der dat iemand uit het dorp dit vermoedde, met uitzondering
van de caféhouder Jan Hamdorff. Van oorsprong een vreemde
ling ontpopte hij zich als een olijke grappenmaker en tevens
als een handig zakenman, die met elkeen overweg kon. Hij
maakte de schilders het leven mogelijk en deed zijn zaken
voortreffelijk. Middels zijn persoon gingen schilderijen van
de hand, vooral die welke Laren op zijn aantrekkelijkst in
verlokkende dorpse intimiteit toonden, en kwamen kopers in
contact met eigenaren, van wie zij een lapje grond wilden
overnemen. De schilders hebben Laren voorbereid op en gewend
aan het andere dat van buiten kwam, doch waar de eigen aard
van het dorp niet door werd weggevaagd.
Het dorp Laren heeft ook het voordeel gehad dat het niet aan
een spoorlijn kwam te liggen en toch geenszins geïsoleerd
was, want het was een knooppunt van tramwegen en de grote weg
van Amsterdam op Amersfoort liep er tot in de jaren twintig
van deze eeuw doorheen. Zodoende bleef het gespaard voor de
stroom der jachtende middelmaat die om het tuintje de stad
uitging, zonder de dorpssfeer ooit te leren begrijpen, dus
zonder deze ooit te kunnen ontzien. Nog meer geldt dit voor
Blaricum, geheel terzijde liggend, als het ware achterland
voor Laren, wel bezocht, maar later en minder in trek geko
men, evenzeer landelijk, doch minder boeiend. Laren was on
vergetelijk door de uitzonderlijk ruime, beboomde Brink met
Coeswaerde, de plas in de kuil, waarin het dorp tussen de on
vruchtbare hoogte en betere bouwgronden neergevleid ligt.
Laren was bonter, kleuriger, meer opgewekt dan het nauwere,
kleinere en slordiger Blaricum.
Met de dorpen langs de spoorlijn stond het vrij wat anders.
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Deze zijn volkomen onder de voet gelopen door de stroom van
vreemdelingen. Iedere volwassen Bussumer van rond de eeuw
wisseling herinnerde zich dat zijn geboorteplaats ooit een
nest was met rond 1200 inwoners ten tijde van de aanleg van
de spoorlijn. De twintigste eeuw begon het dorp meteen vijf
voud van dit getal. Binnen vijftien jaar daarna was dit weer
verdubbeld. Een kwarteeuw later was men aan een inwonertal
van 30.000 toe. De cijfers geven duidelijk een overstelpende
toevloed aan. Bij zulk een toename kon van de oude sfeer geen
spoor behouden blijven. Feitelijk was die aanwas nog groter,
want Bussum is aan de noordzijde buiten de gemeentegrens door
gegroeid met wijken tot aan en achter de vesting Naarden.
Binnen de wallen heeft men lange tijd weinig immigratie gehad,
want niemand perste zich graag in een dwangbuis. Pas in re
cente tijd - met tal van geslaagde restauraties - is het wo
nen binnen de vesting aantrekkelijk geworden.

Voor Hilversum is de snelle aanwas (van nog geen 7000 in 1870
tot rond 20.000 in 1900 en 74.000 in 1940) wel het meest van
zelfsprekend geweest. Wij willen hiermee niet zeggen dat de
groei geen grondige wijzigingen heeft gebracht en zonder
moeilijkheden kon verlopen, wel dat dit dorp reeds vóór de
trein alle voorwaarden voor uitbreiding vervuld had. Hilver
sum was immers een plaats met textielindustrie, waar katoen
en stoffen en tapijten werden geweven. Dit dorp heeft sinds
de 17de eeuw meer nijverheid bezeten dan alle dorpen van het
Gooi tezamen. De fabrieksarbeiders met gezin maakten daar in
1860 niet minder dan 47% van de bevolking uit. Na het midden
van de eeuw werden stoommachines ingevoerd die de bleekneu-
zige spoelers en wevers uit de aartsvaderlijke verhoudingen
losmaakten en arbeiders van elders aantrokken. Het eigene
van het dorp is hierdoor gebroken en de bijzondere sfeer van
landelijkheid steeds meer aangetast. Zo werd de invasie in
Hilversum minder een binnenkomen van tuintjesliefhebbers, als
wel van werkzoekenden. Er ontstonden omvangrijke werkmans-
buurten, zowel 19de eeuwse als ten tijde van Dudok ontworpene.
Hilversum werd industriestad en woonoord tegelijk. De andere
plaatsen zijn in meerdere of mindere mate forensengemeenten
geworden, met meer of minder aangetaste oude kernen. Slechts
Huizen begon Hilversum (met het teruglopen van de visserij
in verband met de afsluiting van de Zuiderzee) te volgen met
bij de haven gevestigde bedrijven.

Kranten als maatstaf voor groei

Van een ietwat armoedige dode uithoek is het Gooi snel uit
gegroeid tot een der belangrijkste woonoorden van ons land,
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althans vóór 1940. Men kan dit vaststellen aan de hand van
bevolkingscijfers, beter nog uit gegevens omtrent de soort
bevolking in deze eeuw, maar ook uit hetgeen er aan kranten
verscheen en gelezen werd.Up 11 november 1871 kwam als eerste
streekblad uit het Gooisch Nieuwsblad dat nog in hetzelf
de jaar werd herdoopt in de nog bestaande Gooi- en Eemlander.
De oprichter van dit blad, Johan Gerardts, schreef in een
hoofdartikel van het eerste nummer dat in de nabije toekomst
de Oosterspoorweg meer en meer de aandacht op het Gooi zou
vestigen. Men zag reeds handel, verkeer en toerisme drukker
worden. De punten van aanraking met het overige deel van het
land werden menigvuldiger en zulks gaf aanleiding tot veran
deringen en wijzigingen,welker bespreking in het openbaar
noodzakelijk kon zijn. Het werd wenselijk om leiding te ge
ven .
De Gooi- en Eemlander verscheen aanvankelijk eenmaal per week
en had het karakter van een advertentieblad met streeknieuws,
vooral uit Hilversum. Tot 1901 bleef het blad uiterst beschei
den maar toen waren de mogelijkheden al vrij wat ruimer onder
een bevolking die inmiddels meer dan verdubbeld was. Met in
gang van het genoemde jaar kwam de krant tweemaal per week
uit, in 1921 viermaal, in 1922 is zij dagblad geworden. In
omvang en inhoud nam het blad sedertdien nog altijd toe tot
een toppunt in 1939, toen de directie een 32-zijdige rotatie
pers in gebruik kon nemen.
Te Bussum verscheen in 1897 voor het eerst De Bussumsche
Courant, die tientallen jaren bleef tobben en eigenlijk niet
meer was dan een groot gedrukt, gratis verspreid advertentie
blad met enig plaatselijk nieuws. Wie nu de nummers van deze
en dergelijke bladen uit het begin van onze eeuw doorziet,
krijgt de indruk dat men toen ongelooflijk royaal kon zijn
met papier, maar weinig tekst beschikbaar had om de vlakken
te vullen. Voor kop, advertenties en artikelen mat men breed
uit. Een krant toonde meer wit dan zwart. Een blad als de
Bussumsche Courant kreeg pas na de eerste wereldoorlog vol
doende bestaansgrond. Het verscheen toen driemaal per week en
poogde uit te groeien tot een dagblad voor Gooi-noord. Dit
doel is niet bereikt.
Zo omstreeks 1920 gaat het Gooi inderdaad een gewest worden
dat meetelt. Het heeft dan rond 73.000 inwoners en er wordt
veel gebouwd, zowel aan arbeiderswoningen als aan villa's.
Een klein blad kan groot worden, een advertentieblad krijgt
echte abonnees. Er verschijnen nieuwe krantjes die beginnen
met gratis verspreiding op zaterdag en langzaam uitgroeien
naar eerzaamheid, of mislukken. Van de laatste soort zijn er
probeersels geweest, waaraan winkeliers hun geld kwijt kon
den. Vrij goed slaagde alleen een groep plaatselijke uitgaven
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die tot de Gecombineerde Bladen behoorden (begonnen in 1918).
De kerkebladen zullen u/e niet gaan noemen, met uitzondering
echter van De Gooische Post, die als Katholiek weekblad te
Hilversum voor het eerst verscheen in 1905. Dit heeft zich
geleidelijk ontwikkeld tot een dagblad voor Hilversum en om
geving. Daarnaast en uit dezelfde onderneming kwam toen enke
le malen per week voor Bussum uit Het Nieuwsblad, de voort
zetting van de plaatselijke R.K. Kerklijst (opgezet in 1913).
Deze bladen misten evenwel alles wat de lezer kon trekken. Zij
waren halfslachtig - tussen plaatselijk en algemeen in han
gend - en onooglijk opgemaakt. In de malaisejaren na 1930
zakten zij mede hierdoor terug tot een wekelijks blaadje voor
de Gooise Katholieke parochies en die van de omgeving, zonder
enige verdere pretentie.

Minstens even belangrijk als de groeiende regionale uitgaven
zijn, is voor ons de reactie van de grote te Amsterdam ver
schijnende bladen op de toename der bevolking van het Gooi.
Zodra deze een vaste rubriek voor ons gewestelijk nieuws en
de belangen van de Gooibewoners openen, kan men zeggen dat
Gooiland meetelt en voor een krantendirectie wat anders is
dan een groepje dorpen in een mooie natuur, maar met geringe
mogelijkheden om er abonnees te winnen. Het Handelsblad begon
in 1923 zulk een rubriek, verzorgd door Forambus (forens
Amsterdam-Bussum). Het Katholiek Dagblad De Tijd (dat hier
vóór 1940 niet tegen de veel beter op beursberichten inge
stelde Maasbode opkon) bedeelde de grote steden en het Gooi
alle even mager, maar gaf sedert 1932 wel aanzienlijk meer
over ons gewest dan tevoren.
De ontwikkeling schreed voort, doordat enkele kranten met een
gehele streekeditie kwamen. De grootste bladen waren hier
niet spoedig aan toe, omdat hun lezers (de meer ontwikkelden
en welgestelden) toch aan een algemene landelijke editie de
voorkeur gaven en zich daarnaast wel op een plaatselijk blad
abonneerden, wanneer zij aan meer nieuws uit hun naaste omge
ving behoefte voelden. Met de volksbladen lag dit anders. Zo
kwam het socialistische dagblad Het Volk in 1931 met een te
Hilversum verschijnende streekuitgave, terwijl De Tijd ach
tereenvolgens kopbladen als De Amstelbode en De Nieuwe Dag
sterk op het Gooi instelde en teslotte in 1939 De Gooische
Courant liet uitkomen. Zelfs een krant als het Handelsblad
kon daar niet geheel onderuit. Vandaar dat er kort na 1930
een dagelijkse ochtendbijlage "Rondom de Hoofdstad" kwam, met
uitvoerig nieuws uit alle plaatsen in de vierhoek Muiden-
Weesp-Loosdrecht-Baarn. Ook andere grote bladen begonnen een
deel van hun oplagen meer op het Gooi in te stellen. Iets der
gelijks was een onmiskenbaar teken van de ontwikkeling en de
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uitgroei van ons gewest.

Bevolkingsgroei in cijfers

De groei der bevolking laat zich in cijfers voorstellen. Voor
de toestand in het Gooi op het einde van de middeleeuwen is
een schatting mogelijk, doordat uit enquêtes voor belastingen
het aantal haardsteden omstreeks 1470, van 1494 en 1514 be
kend is. In mijn artikel over "De ramp van 1481" in het eer
ste nummer van deze jaargang heb ik ze verwerkt. Ik kwam daar
op omstreeks.5000 mensen in het begin van de 16de eeuw, waar
van tegen de 3000 in Naarden binnen en buiten de vesting.
Daarna liepen de cijfers voor de dorpen op, terwijl Naarden
aanzienlijk achteruit werd gezet door de razernij van de
Spanjaarden in 1572. Bij een in 1622 in Holland gehouden tel
ling bleek het Gooi 7172 inwoners te hebben. Hiervan treffen
we er in Naarden 2344, in Bussum 334, Hilversum 1509, Huizen
1355, Laren 915, Blaricum 715. Ruim een eeuw later (in 1732)
kunnen we uit een woningtelling concluderen dat Naarc'en ver
der achteruitging, verklaarbaar, doordat de oude textielin
dustrie kwijnde en er niets voor in de plaats kwam. Hilver
sum blijkt aanmerkelijk gegroeid (daar kwam de weverij tot
bloei) en naderde een inwonertal van 3000. Bussum had toen
naar ruwe berekening ongeveer 400 inwoners, Huizen 1700,
Blaricum 650, Laren 900, terwijl toen ook 's-Graveland mee
telde met 700 zielen.

In ruim twee eeuwen blijkt de Gooise bevolking dus toegeno
men van ruim 5000 tot ongeveer 9500 mensen. Die groei komt
geheel voor rekening van het platteland. Tot vlak na de Fran
se tijd blijkt de stad Naarden verder achteruit te gaan; haar
bevolking daalde tot 1845 zielen in 1822. Ook op het platte
land was het inmiddels niet steeds goed gegaan. Het gehele
Gooi blijkt in genoemd jaar ten opzichte van 1732 nog maar
weinig gestegen, namelijk van 9500 tot 11024 mensen. Geringe
groei of zelfs achteruitgang was overigens in die periode in
vele delen van ons land een normaal verschijnsel.
De getallen van na 1822 zullen we hier niet alle gaan noemen.
Wat de aanwas over de jaren tot 1870 betreft, kan men als re
gel niet van een vestigingsoverschot spreken. Tot 1830 ging
de plattelandsbevolking vrij aardig vooruit, daarna evenwel
vele jaren slechts weinig meer. Men had toen met overbevol
king te kampen, althans met gebrek aan mogelijkheden om aan
een groeiend aantal inwoners een redelijk bestaan te bieden.
Van 1830 tot 1860 was er daardoor zelfs een surplus van ver-
trekkenden. Jaarlijks gingen er gemiddeld 30 a 40 mensen
meer weg dan er kwamen, om elders een beter bestaan te
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zoeken. De honkvastheid van de Gooiers verhinderde emigratie
op groter schaal. In het eerstvolgende decennium u/erd de toe
stand iets beter door vergroting van de werkgelegenheid. Een
gemiddeld vestigingsoverschot over het gehele Gooi van 3,3
per jaar tussen 1860 en 1870 duidt echter nog alleen op het
vertrekken van meisjes die elders gingen werken als dienst
bode en het komen van kleine aantallen ambachtslieden, fa
brieksarbeiders en zeer enkele villabewoners.
De (geringe) bevolkingsaanwas omtrent het midden van de 19de
eeuw is te danken aan een gemiddeld geboorte-overschot van
190 per jaar. Daarna ziet men evenwel (sinds 1870) het inwo
nertal van het Gooi sneller oplopen en hoe langer hoe meer
door toevloed van buiten stijgen, zodat het van 18.600 ten
tijde van de opening der spoorlijn opkomt tot. bijna 40.000
in 1900, in 1929 de 100.000 passeert en in 1940 ruim 137.000
bedraagt.
Aan die snelle groei is vooral debet Hilversum dat in 1940
op ruim 74.000 stond. Bussum passeerde in dat jaar de 30.000.
Naarden, Laren en Huizen telden toen elk tussen 9.000 en
10.000 inwoners. Blaricum stond op rond 4.000. 's-Graveland
was van ruim 1.000 in 1822 nog niet verder dan rond 1.500
geklommen.

Vestiging en vertrek

Wanneer we de groei van de inwonertallen op een grafiek zou
den uitzetten, kon men duidelijk zien dat Hilversum geduren
de de 19de eeuw eerst gestadig groter werd, gevolg van de
industrialisering die in de 17de eeuw reeds begonnen was. Van
1874 af begint echter duidelijk een snellere uitbreiding door
toevloed van forensen en van de opbrengst van vermogen leven
de mensen. Bussum levert van alle Gooise gemeenten in dit op
zicht de meest typerende lijn. Nadat deze jonge gemeente
- in 1817 pas van Naarden afgescheiden en zelfstandig gewor
den - eeuwenlang een gehucht was gebleven dat onder de rook
van de stad niet meer dan een armoedige buitenbuurt van
wroeters in zandgrond vormde, kreeg het in de 19de eeuw zijn
kansen. Toen de gemeente zelfstandig was geworden, kon zij
zonder belemmering alle bestaansmiddelen toelaten en zelfs
bewoners uit het vervallen stadje aanzuigen. Toch kwam zij
na tientallen jaren slechts met moeite aan het duizendtal
toe. Na 1874 begon de uitbouw tot villadorp en hiermee de
formidabele en vrij regelmatige stijging van het inwonertal.
Naarden herstelde zich ietwat (mede door de aanwezigheid van
een garnizoen), maar kwam niet veel verder. Door de "verbo
den kringen" rond de vesting en de forten kon het zich niet
uitbreiden. Slechts mochten tegen Bussum aan twee hoeken met

TVE 11-78



houten huizen bebouwd worden. In 1926 werd Naarden als ves
ting opgeheven, waarna men plannen kon maken en in 1929 met
bouwen begon. In 1930 zette hierdoor een vlugge groei naar
bijna 10.000 inwoners in 1940 in. De nieuwe wijken lagen im
mers overwegend dichter bij het station dan die, welke het
voor een groot deel al volgebouwde Bussum nog kon bieden.

VAn de drie oostelijke dorpen vertoonde Huizen de grootste
regelmatigheid, als geleidelijk groeiende landbouw- en vis
sersgemeenschap. Dit tot de tijd, waarin zich grote bedrijven
aan de haven vestigden. Blaricum bleef duidelijk onberoerd
tot 1900, terwijl Laren ook om die tijd meer als woonoord in
trek is gekomen en bovendien later van wegverbeteringen pro
fiteerde.

Het dorp 's-Graveland is een afzonderlijke figuur in het Gooi.
Zijn bestaan begint met het jaar 1625, toen enkele geldmen
sen uit Amsterdam octrooi verwierven om daar met afgraven en
ontginnen de bodem voor kolonisatie bruikbaar te maken. De
ontginners vormden een poldergemeente die bestuurlijk van
Hilversum werd losgescheurd. De beperkte agrarische mogelijk
heden, een reeks grote buitenplaatsen en enkele wasserijen
boden er levenskansen voor een bevolking die een zekere om
vang moeilijk kon overschrijden. De bestaansmogelijkheden
breidden zich nauwelijks uit en daardoor verdween jaar op
jaar een deel van het natuurlijk overschot naar Hilversum.
Wanneer wij er van 1880 tot 1935 telkens om de vijf jaar het
geboorte- en vertrekoverschot nemen, krijgen we gemiddeld een
natuurlijke vermeerdering van 13 zielen per jaar, terwijl er
3 personen meer vertrokken dan er binnenkwamen. Zo is de loop
der bevolking er heel anders geworden dan in Bussum en Hil
versum, gemeenten die in hetzelfde tijdperk van 55 jaar res
pectievelijk tot een 15- en 7-voud klommen.

Een tabel van de vestigingsoverschotten der Gooise gemeenten
biedt een duidelijk beeld van de toevloed van buiten. Elke
gemeente blijkt "slechte jaren" te hebben gehad; na een pe
riode van opgang volgde telkens een tijd van "slapte in het
bedrijf". Zo was er een terugslag rond 1885, 1910 en 1935.
Overigens zien we, hoe Hilversum en Bussum het eerst hun kan
sen grepen. Evenwel naar mate zij meer akkers, bos en hei met
lanen en huizen vulden, zien we de aanwas zich meer op ande
re gemeenten richten. Men bereikte uit de randstraten der
beide grootste dorpen een station niet veel eerder dan uit
een andere plaats. En dat was voor een forensengemeente vóór
het tijdperk van de auto altijd een factor van primair belang.
Opvallend zijn de cijfers der verschillende gemeenten omtrent
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vestiging en vertrek. Wie deze ziet, komt tot de conclusie
dat vóór 1940 het gros van de bewoners elke vijf tot tien
jaar naar een andere gemeente verhuisde. Wie dan nog rekening
houdt met de honkvastheid van de oude kernen, is zeker over
tuigd van de onrust der nieuwe bevolking, die kennelijk steeds
op zoek bleef naar de ideale woonplaats en altijd weer op
bezwaren scheen te stuiten. In Hilversum - om een voorbeeld
te noemen - kwamen in 1930 binnen 6179 personen en gingen er
4537 weer weg, respectievelijk 11% en 8% van de totale bevol
king. Voor Bussum beliepen de percentages over hetzelfde jaar
13 en 11. Deze cijfers lagen in menig jaar aanmerkelijk ho
ger. En dit was al in de laatste decennia van de 19de eeuw
het geval. De andere dorpen kenden dergelijke hoge getallen
toen nog niet. Vestiging en vertrek bedroegen er elk 2 tot
4% van het inwonertal, toen zij nog ongerept waren. Sedert
de trek ook daarheen ging, kenden zij soms nog hogere per
centages dan de voor Bussum genoemde. De gemeente Huizen heeft
het langst de stabiliteit kunnen bewaren. Daar is de jaarlijk
se migratie tot in de jaren twintig niet hoger dan 4?ó ge
weest.
Men moet niet denken dat de verhuizingen alleen komende en
gaande Amsterdammers betroffen. Uit steekproeven over een
aantal jaren in de verschillende gemeenten bleek mij dat het
in het algemeen voor een kwart tot een derde om mensen uit de
hoofdstad ging. Een ongeveer even groot aantal verhuisde van
de ene Gooise gemeente naar de andere. De verhuizingen bleken
dus in belangrijke mate een "stuivertje wisselen" in het Gooi
zelf.

Welstand

En hiermee is dan in grote lijnen aangegeven, hoe het groei
de in de jaren tussen 1870 en 1940. Dit met enkele gegevens
ter vergelijking met voorafgaande tijden. We mogen er aan
toevoegen dat de toevloed van nieuwe bewoners verhoudingsge
wijs veel welgestelden bracht. Men kan hierbij denken aan de
bouw van vele grote tot zeer grote villa's, echter niet min
der aan die van kerken als de Sint Vitus in Hilversum en die
in Bussum, beide in het laatst van de vorige eeuw tot stand
gekomen naar ontwerp van P.J.H. Cuypers, de architect van de
neo-Gotiek.
Er bestaan sterker sprekende gegevens die op een vrij hoog
peil van welstand wijzen, althans op het aanwezig zijn van
inkomens en vermogens die ver boven het peil van de doorsnee-
inwoner stegen. De onderlaag uit de bevolking had het hier
niet beter dan elders in het westen van ons land, de boven
laag wel. Vergeleken met de toestand omtrent het midden van
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de 19de eeuw was ook de inheemse bevolking er op vooruit ge
gaan, zowel wegens de algemene stijging van het levenspeil
in alle delen van het land, als door de met de immigratie ge
stegen bestaansmogelijkheden.
Enkele gegevens omtrent het effect dat de vestiging van wel-
gestelden had verdienen hier vermelding. Het gemiddelde be
lastbare inkomen bedroeg in het belastingjaar 1939/1940 in
Hilversum 566 gulden per inwoner, in Blaricum (dorp zonder
industrie-arbeiders) 874 gulden, tegen een rijksgemiddelde
van 341 gulden. Voor het gemiddelde der aangeslagen vermogens
zijn de cijfers per inwoner 3071 en 6553 gulden, tegen slechts
1406 gulden over het gehele land.
Er kon dus geld besteed worden aan het bouwen en menige ar
chitect heeft de gelegenheid gekregen om iets moois te schep
pen. Er is veel gebouwd. Het aantal woningen nam in de Gooi-
se gemeenten (met inbegrip van 's-Graveland) toe van 2250 in
1870 tot rond 35.000 in 1940. Hiervan stond iets meer dan de
helft in Hilversum. Bovendien moeten we denken aan de bouw
van een respectabel aantal openbare gebouwen, kerken en
scholen.
Zulk een groei wekte uiteraard bezorgdheid omtrent het voort
bestaan van bossen en heiden. Dit heeft geleid tot het op
richten van de Stichting Gooisch Natuurreservaat in 1932.
Deze zeer heuglijke daad is gesteld op aandringen en met fi
nanciële steun van de provincie Noord-Holland en de stad
Amsterdam. Menige bestuurder in het Gooi zag er onheil in,
namelijk een belemmering voor de groei van het inwonertal
van de eigen gemeente, in die tijd nog zo naarstig nage
streefd. De noodzaak van een beperking werd toen het meest
gevoeld in Hilversum onder de onmiskenbare invloed van stads
bouwmeester (een titel die hij niet voerde, maar wel ver
dient) Dudok.

Noot:
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op in de jaren 1946 en
1947 ter secretarie in de verschillende gemeenten verzamelde
gegevens, welke ik nadien slechts ten dele in verschillende
publikaties heb verwerkt. De gegevens over kranten zijn in
dezelfde jaren bijeengebracht uit inlichtingen van redacties
en het raadplegen van leggers. Verder zij verwezen naar mijn
Geschiedenis van Gooiland, deel IV, verschenen in 1976.

TVE 11-82



Be
vo

lk
in

g 
va
n 

he
t 

Go
oi

 p
er
 t

ie
n 

ja
ar

 o
p

<t A

i— I <J" A<ï <t ^<t A CA

cnj

r» <t <t la
oj <t(NJ <t
rA <t<t A

1—I <3"<r co
<t <t A

A <t<t CA

TVE 11-83



Jongere architectuur en monumenten in het Gooi -
een verkenning

W. G.M. Cerutti - Hilversum

Par.1. Inleiding

Wanneer u/ij de ontwikkeling van de gebouwde omgeving in het
Gooi na 1874 in grote lijnen bezien dan kan van een enorme
toenemende "verstening" gesproken worden.(afb. 6)
Bedacht moet worden dat de bevolking van de zes Gooise gemeen
ten steeg van ruim 18.OOG in 1874 tot ruim 138.000 in 19401
Voor 120.000 mensen extra moesten woningen worden gebouwd.
Dit is gegaan ten koste van een groot deel van de vroegere
engen (bouwland). Ook de heiden zijn niet gespaard gebleven
evenmin als de meenten (Hilversumse meent en Huizermeent).
Vooral die mensen moest ook een infrastructuur komen, zo
dat vele wegen, viaducten en bruggen werden aangelegd.
Fabrieken en industriën ontstonden, vooral in Hilversum, la
ter ook elders in het Gooi. De omroepen kwamen zich hier ves
tigen. Ook hiervoor werd veel gebouwd (en gesloopt!), zoals
het Gemeenlandshuis van De Bazel te Hilversum, (afb.31).
De overheidszorg breidde zich uit: er kwamen nieuwe raadhui
zen en scholen. Er kwamen herstellingsoorden en sanatoria;
er werden kerken gebouwd en het Gooi kwam in de belangstel
ling als recreatieoord, wat tot de bouw van vele hotels en
zomerhuisjes leidde.

De hierboven geschetste ontwikkeling zette eigenlijk pas na
de eerste wereldoorlog goed in, in Hilversum wat de volkswo
ningbouw betreft iets eerder. In de periode daarvoor kwamen
vooral kunstenaars naar het Gooi die met name Laren en Bla-
ricum ontdekten - gevolgd door allerlei lieden die zich tot
de Larense sfeer aangetrokken voelden. Voorts rijkere forensen
die hier buiten kwamen wonen.

Invalshoeken

liet is in het bestek van een TVE-artikel ondoenlijk om alle
soorten gebouwen die in het Gooi na 1874 ontstonden zelfs
maar globaal te behandelen. Dat is overigens - zoals wij al
eerder aangaven - ook niet de bedoeling.
Om enige ordening aan te brengen zijn diverse invalshoeken
denkbaar.
Een eerste is naar type bouwwerk. Wat het Gooi betreft is
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ons inziens de landhuis- en villabouw het meest de moeite
waard.
Hieraan wijden w/ij hieronder een afzonderlijke paragraaf.
(par.2) .
Ook de volkswoningbouw is belangrijk. Daarop gaan wij hieron-
kort in.
Tuinsteden en volkswoningbouw

In Nederland ontstaan tussen ca 1910 en 1940 tientallen tuin
steden, tuindorpen en tuinwijken.
Deze tuinstadbeweging heeft diverse wortels. Een daarvan is
het utopistische idee om een meer sociale, ideale wijze van
samenleven en samenwerken te creëeren. Bekend zijn op dit
gebied de ideeën van Owen (Engeland) en Godin (Frankrijk).
Een tweede factor is het ontstaan van fabriekssteden en - wij
ken ten behoeve van in de buurt gevestigde industrie. Er ont
staan vooral in Engeland (Bourneville) maar ook in Duitsland
(Krupp) en Amerika (Pullman-village) modelfabriekswijken en
-steden. In Nederland zijn als voorbeeld te noemen Nijverdal
en - als eerste als model opgezet - Agnetapark te Delft van
J.C. van Marken, stichter van de Gist- en Spiritusfabriek.
Als derde factor noemen wij de ideeën van Ebenezer Howard
(1898). Deze propageerde dat in"tuinsteden"de beste elemen
ten van stad en platteland op een doordachte,"sociale" manier
bijeen konden worden gebracht.
Beïnvloed door dit alles ontstonden in Nederland de eerste
tuindorpen, vooral op initiatief van diverse bedrijven die
daarvoor veelal speciale woningbouwverenigingen oprichtten.
Wij noemen: 't Lansink, Hengelo, 1911, ontwerp Muller door
o.a. Stork; Heyplaat, Rotterdam, 1913, ontwerp Baanders door
Rotterdamse Droogdokmij; Elinkwijk, Zuilen, ca 1920, ontwerp
Muller, door Werkspoor; "Onnen", Haren, 1920, ontwerp Hamers
door Werkspoor; Vreewijk, Rotterdam, vanaf 1915, ontwerp
Granpré Molière.
In het Gooi zijn vanuit de hierboven geschetste - sterk so
ciaal getinte - achtergronden eigenlijk geen tuindorpen of
-wijken gebouwd. Wel zijn de arbeiderswijken met gemeentewo-
ningen van Dudok in Hilversum sterk door de tuindorpgedachte
beïnvloed. Achtergrond bij Dudok is hier geweest dat ook de
arbeidersbevolking recht heeft op behuizing van goed niveau.
Dit was te realiseren door de wijk als één organisch geheel
te beschouwen, stedebouwkundig als een geheel op te zetten
en de wijk een eigen karakter te geven, zodat een totaalbeeld
van hoge kwaliteit kon ontstaan, (afb. 57 en 69). Ook de wo
ningbouwverenigingen en hun architecten als Verschuyl en
Wormser namen deze ideeën over.
Bussum weerde vrij bewust het vestigen van arbeiders daar,
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(m.u.v. werknemers bij Bensdorp). De arbeiderswoningwijken
van De Bazel (Huizerweg e.o., ca 1920) waren een eerste uit
zondering. Ook deze wijken zijn door de tuinstadgedachte be
ïnvloed. (afb. 58)
Voorts kan nog genoemd worden het tuindorp Keverdijk (ca
1920) te Naarden.

Het Gooi voor de Amsterdamse arbeiders

Er is overigens jaren sprake geweest om een grote tuinstad
op de heide tussen Laren, Hilversum en Bussum te bouwen. De
ze stad zou maximaal 40 a 50.000 inwoners gaan tellen en 1000
ha beslaan. Dit plan was door Ir. Arie Keppler, directeur van
de Amsterdamse Woningdienst gelanceerd in een door Amsterdam
in 1923 ingestelde Tuinstadcommissie. Op een Internationaal
Stedebouwcongres in Amsterdam in 1924 verdedigde wethouder
De Miranda dit plan. (afb. 10)
Toen in 1926 de commissie met een lijvig rapport kwam bleek
daarin het idee van een Gooise tuinstad te zijn afgewezen.
Alleen De Miranda bleef het plan in een minderheidsnota ver
dedigen.Hij stelde dat het beter was de bouw in het Gooi te con
centreren dan daardoor te gaan met ongeordend bouwen. Een
Amsterdam satelietstad, temidden van de fraaie natuur, een
arbeidersforensenenclave midden in het Gooi. Een uiterst
sociaal idee,dat echter getorpedeerd werd. Geen wonder, waar
in de commissie o.a. Luden (voorzitter van Stad en Lande -
Erfgooiers) en Polak (de in Laren woonachtige natuurbescher
mer) zaten. Het Gooi moest voor renteniers en villabewoners
behouden blijven! De satelietstad kwam er niet. 1)

Overigens heeft de tuinstadgedachte, gevolgd door de sate-
lietbeweging, mede geleid tot het verschijnsel suburbanisa
tie (ongebreidelde uitwaaiering van steden) en zo mede gelpid
tot het volbouwen van grote delen van Nederland.

Overige bouwwerken

Aan overheidsgebouwen en overige typen gebouwen wordt geen
afzonderlijk artikel gewijd, l/oor de bouw van het belangrijk
ste raadhuis in het Gooi en de fraaiste scholen wordt verwe
zen naar de bijdragen over Dudok.

Enkele belangrijke bouwwerken van zeer verschillende functie
- en kwaliteit - verdienen hier nog vermelding: Grand Theater
Gooiland, Hilversum ( 1934-1936), architect J. Duiker, vol
tooid door B. Bijvoet(afb.11); Watertoren te Laren (1931,
architect W. Hamdorff, afb. 12); Emma-apotheek, Emmastraat/
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10. Plan voor een satelietstad in het Gooi, 1924.
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14. Station Bussum, arch. H.G.J. Schelling, 1926.

Nassaulaan, Hilversum (1922?,architect H.F. Symons, afb.
13) ; station Bussum 1926, architect H.G.J. Schelling, afb.
14) . 2)
Deze lijst zou overigens met vele andere gebouwen zijn aan
te vullen, terwijl bijvoorbeeld "Gooiland" een afzonderlij
ke studie zou verdienen.

Naast het bouwwerk naar functie is als tweede invalshoek de
architect te kiezen. In het Gooi zijn vele belangrijke en
minder belangrijke of minder bekende architecten werkzaam
geweest.

Niet zonder reden trouwens. Het Gooi was een plezierig woon
gebied, het klimaat was vrij gunstig voor de architect als
beoefenaar van een vrij beroep en als kunstenaar, er werd
veel gebouwd en er woonden genoeg kapitaalkrachtigen die een
architect in wilden schakelen.
De bekendste architecten die veel in het Gooi gebouw hebben
zijn ongetwijfeld Dudok (1884-1974) en De Bazel (1869-1923).
Aan Dudok wordt in dit nummer een tweetal afzonderlijke bij
dragen gewijd, De Bazel komt op diverse plaatsen ter sprake.
Uit de vele tientallen minder bekende architecten - van vrij-
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vi/el alle ontbreekt een recente studie - kozen u/ij een wel
zeer weinig bekende om, bij wijze van voorbeeld, een afzon
derlijke bijdrage aan te wijden, nl. Ph.J. Hamers. (1882-
1966)

Ook een derde invalshoek is mogelijk waarbij wij bezien hoe
bepaalde ontwikkelingen, gebeuitenissen of perioden in het
Gooi hun architectonische of stedebouwkundige neerslag hebben
gevonden. Uit zeer vele onderwerpen kozen wij er enkele die
wij zeer belangrijk en exemplarisch achten, nl. de komst van
schilders e.a. in Laren en Blaricum (landhuisbouw), van fo
rensen (villa's en villaparken in Hilversum en Bussum), van
diverse groepen als de christen-anarchisten in Laren/Blari-
cum en Van Eedens Walden en tenslotte het Gooi dat ontdekt
wordt als "herstellingsoord" (sanatoriumbouw).

Op een onderwerp als bijv. de invloed van de zgn. Kringenwet
in Naarden en Bussum gaan wij niet nader in. Op grond van
deze in 1926 vervallen wet mochten in "verboden kringen" rond
forten geen of slechts houten woningen worden gebouwd. Op al
lerlei plaatsen in Naarden en Bussum treffen wij dan ook hou
ten woningen aan. (Santmannlaan - afb.15 , L. Hortensiuslaan,
Nagtglaslaan, Verlengde Fortlaan en laatste gedeelte Nieuwe
's-Gravelandseweg). Er zijn zelfs woningen met een afgesne
den hoek om juist buiten een verboden kring te vallen.

15. -
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12. Ontwerp watertoren, Laren, arch. W.Hamdorff, 1931.
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r & £ *

P P I

y * " * £ 21j

/■ T l -  H • t v A - U f i

TVE 11-91



Ook onderwerpen als het Gooi als recreatieoord of Hilversum
als vestigingsplaats voor de omroepen laten wij rusten. Een
enorm terrein van op een wat andere wijze dan gebruikelijk
naar regionale geschiedenis kijken ligt hier braak.

Na deze verkenning vanuit diverse invalshoeken komen wij
tot de conclusie dat in het Gooi in ieder geval de landhui
zen, villa's en villaparken de moeite waard zijn. Aan dit
onderwerp besteden wij hieronder dan ook veel aandacht,
(par. 2)
Voorts kozen wij uit vele onderwerpen: het bouwen voor schil
ders, anarchisten en utopisten (par. 3) en het Gooi als her
stellingsoord (par. 4).

Par. 2. Landhuizen, villa's en villaparken

Als achtergrond voor de enorme aantrekkingskracht welke het
Gooi na 1874 heeft gekregen, is het zinnig de diverse ver
schuivingen die zich in de loop der eeuwen in de verhouding
stad-platteland hebben voorgedaan kort de revue te laten
passeren. 3)

Verhouding stad-platteland

In de vroege middeleeuwen was in feite heel Nederland "agra
risch platteland".
Vanaf de 13e eeuw ontwikkelden zich steden, maar hun agra
risch karakter behielden zij nog lang. Totdat een zekere
scheiding optrad tussen de stedelingen (binnen hun stads
muren) en het platteland. Stadslucht maakte vrij, terwijl
het platteland beheerst werd door feodale heren op hun ver
sterkte huizen.
Een wezenlijk nieuwe verhouding tussen stedelingen en het
platteland ontstaat in de 16e en 17e eeuw als allerlei pa
triciërs en andere aanzienlijken - die uiteraard in de
steden woonden - buiten de stad zomerhuisjes gaan bouwen,
die later uitgroeien tot buitenplaatsen, zoals - in deze
streken - aan de Amstel en de Vecht en in 1s-Graveland, Mui
derberg en tussen Naarden en Huizen.

Aanvankelijk waren deze buitens nog vrij bescheiden; wel
werden er flinke tuinen, later parken, bij aangelegd met
kassen, theekoepels e.d.
Een nieuwe houding ten opzichte van de natuur en het land-
schap ontstaat. In plaats van de klassieke idealen van een
"ordelijk" landschap gaat men de ongeordende natuur ont
dekken.
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Dit leidt o.a. tot een andere wijze van tuinaanleg. Ook gaat
men woeste gronden ontginnen en daar buitens aanleggen. Hier
speelden overigens ook vaak zakelijke motieven een rol, zo
als bij de ontginning van 's-Graveland. Ook de herwaardering
van de landbouw staat hiermee in verband. Aanzienlijke heren
als dhr. Backer en notaris Perk gingen zich voor ontginning
en landbouwontwikkeling interesseren. 4)

Van een werkelijke toenadering van de mens tot de hem omrin
gende natuur was overigens nauwelijks sprake. Ook wat zijn
woning betreft bleef de stedeling "op bezoek" op het platte
land. De buitens waren statige patriciërswoningen, vaak van
zeer hoge kwaliteit en schoonheid, maar in hun architectoni
sche vormgeving zelden of nooit in innige relatie met de om -
geving. Het waren "geïmporteerde" grachtenhuizen, "eilanden"
in het landschap.

In de eerste helft van de 19e eeuw treedt weer een verandering
op, niet zozeer in de houding ten opzichte van de natuur, maar
in het soort mensen dat óók buiten wilde gaan wonen. Vermoe
delijk om te imponeren en om oude geslachten die-allang bui
ten woonden te imiteren trokken nu ook de nieuwe rijken naar
het platteland. Zo bijv. Sinkei die in 1835 in Hilversum het
buiten Wisseloord liet bouwen, (afb. 3)

Buiten wonen in het Gooi

In de tweede helft van de 19e eeuw - in het Gooi na 1874 -
ontstaat al weer een "nieuwe" wijze van naar het platteland
kijken, nu door het steeds drukker en jachtiger stadsleven
en mogelijk gemaakt door betere verbindingen. Rijkere zaken
lieden gaan zich in de regio vestigen en blijven in Amsterdam
werken: het Gooi wordt een forensenregio, wat een enorme ont
wikkeling teweeg brengt.

Villa’s en villaparken voor forensen

Voor al deze forensen moest natuurlijk gebouwd worden. Het is
moeilijk om in deze bouwontwikkeling tussen 1874 en 1940 eni
ge ordening aan te brengen. Diverse fasen lopen - ook in de
tijd - in elkaar over. Enig onderscheid is toch wel te maken.
Een eerste ontwikkeling is de bouw van vele "individuele"
villa's op vrij grote terreinen op allerlei plaatsen in het
Gooi, met name in Hilversum (aan de 's-Gravelandseweg, Vaart-
weg en Soestdijksestraatweg, afb.16 en 17) en tussen Naarden
en Huizen (o.a. "Drafna" en Flevorama", de laatste twee ove
rigens van voor 1874).
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Een tweede, vrijwel gelijktijdige ontwikkeling is het ont
staan van geplande villaparken.
In Bussum waren de projectontwikkelaars er het eerste bij.
Nauwelijks gehinderd door de gemeente stampte een aantal
zakenlieden (o.a. P.J. Loman, J.H. Biegel en J. Heydanus),
waaronder diverse bankiers, middels de in 1876 opgerichte
Bouwmaatschappij Nieuw-Bussum het villapark Het Spieghel uit
de grond. Hier verrezen in enkele decennia vele tientallen
villa's, in verschillende stijlen en smaken, (afb.18 en 19)
In Bussum steeg de prijs van bouwgrond van ƒ 0,25/m2 in 1876
tot ƒ 2,25/m2 in 1879.
In Hilversum sloegen de projectontwikkelaars iets later toe
en ook minder krachtig dan in Bussum. Diverse villaparken
ontstonden, vooral - alweer - aan de 1s-Gravelandse kant
zoals Nimrodpark. Diergaardepark, Kannesheuvelpark, Trompen
berg en wat later Hoge Dreuvik en Boomberg. De villa's waren
vaak zeer groot en op grote terreinen gelegen, later kwamen er
ook lanen met villa's van bescheidener omvang.(afb.20 t/m 25)
Van de vele honderden villa's zijn er overigens inmiddels
zeer veel verdwenen.
Erg veel verschillen zijn er tussen de Bussumse en de Hilver-
sumse villa's niet aan te wijzen. In Hilversum, met name in
het Nimrodpark zijn er nogal wat van een statig, klassiek ka
rakter. Deze kwamen in Bussum veel minder voor.

Ook elders in het Gooi ontstonden villawijken, van verschil
lende omvang en met kleinere of grotere villa's. Zo bijv. op
de oude landgoederen tussen Naarden, Huizen en Bussum, zoals
Crailo, Bosch van Bredius en gedeeltelijk Oud-Bussum.

Schilders ontdekken het Gooi

Tegelijk met de trek van al deze forensen naar het Gooi en
het ontstaan van villaparken, ontstond vanuit een heel ande
re hoek belangstelling voor het Gooi.
Geen zakenlieden, maar schilders waren het; zij trokken niet
naar Bussum en Hilversum, maar naar Laren en Blaricum; zij
zochten hier geen rust na drukke arbeid in de stad, maar in
spiratie in de landelijke "schilderachtige" omgeving; zij wil
den hier wonen én werken.
Na 1870 ontdekten vele tientallen schilders Laren. Wij noe
men hier bijv. Israëls, Neuhuys, Mauve, Hugenholtz, Moes en
Liebermann. Laren wordt het Nederlandse Barbizon.
Iedereen kende elkaar. Het "Kroegje" van Jan Hamdorff - in
1981 volstrekt onnodig afgebroken - was hét ontmoetingspunt.
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24. Villa Zonneheuvel, Ceintuurbaan 2. Hilversum, arch. H.P.Berlage, 189c.
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Landhuisbouw

Het kon bijna niet anders dan dat de schilders die naar La
ren waren gekomen om de landelijke sfeer, ook (atelier)wo-
ningen in die sfeer wensten. Voorbeelden waren er genoeg: de
Larense (oude) boerderijen,
In de vrije en creatieve sfeer van het Laren tussen ca 1880 en
ca 1930 ontstonden vriendschappelijke relaties tussen schil
ders en architecten die veelal zelf ook in Laren of elders
in het Gooi woonden. In deze harmonische, landelijke omgeving
gingen Laarders voor Laarders harmonische en landelijke wo
ningen bouwen.
Hier ligt de wortel van wat de "Gooise landhuisbouw" genoemd
kan worden.

De landhuisbouw ontstond uiteraard niet alleen in het Gooi
en was - ook in de regio - niet uitsluitend Goois geïnspi
reerd. De Engelse landhuisbouw die met het opkomen van de
tuinstadgedacht daar zeer populair was geworden, heeft hier
duidelijk invloed uitgeoefend.

Er is - naast de Gooise en Engelse inspiratie - nog een der
de lijn aan te geven waarlangs de landhuisbouw - ook in het
Gooi - is beïnvloed. Wij moeten hiertoe een uitstapje maken
naar de ontwikkeling van de architectuur.

Architectuur in de 19e eeuw

In de 19e eeuw trad in de bouwkunst een periode van verval
in. De oprukkende techniek deed veel kennis van het oude
ambachtelijke bouwen verloren gaan. Er werd steeds meer ge
bouwd in inhoudloze - want niet in traditie of echte vernieu
wingsdrang gewortelde - stijlimitaties als neo-renaissance,
neo-gotiek etc. Er ontstond een stucadoors-architectuur.
Imitatie-stijlen voor imitatie aanzienlijken; neo-stijlen
voor neo-rijken! 3) (zie bijv. afb.17 )
De architect was geworden tot de dienstmaagd van de specu
lanten; producent van consumptiewoningen, verpakt in schone
schijn. 6)

Het is de verdienste van de architect P.J.H. Cuypers geweest
dit verval te stuiten, deze "rommelmarkt in een serieuze
zaak"- te veranderen. 7)
Vakkundig, constructief en eerlijk bouwen!
Het is op het eerste gezicht frappant dat deze voorbereider
van vernieuwing, geen nieuwe stijl ontwikkelde, integendeel
een bouwkunst voorstond in neo-gotische en neo-Franse
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renaissance-stijl. In die stijlen bouwde Cuypers o.a. het
Rijksmuseum (1885), Centraal Station Amsterdam (1898)en vele
tientallen kerken waaronder de St. Vitus in Blaricum (1871),
Bussum (1883) en Hilversum (1892) en het landhuis Swaenen-
burch in 's-Graveland (1878).(afb. 26) 8)
Pas door Berlage (Beurs, Amsterdam, 1903) wordt de vernieu
wing ook op het gebied van de vormgeving doorgezet, ingeleid
door architecten als De Bazel, Lauweriks, Kromhout, Walenkamp
en Bauer, waarin wij De Bazel en Bauer nog diverse keren in
dit nummer zullen tegenkomen.

Gooise landhuisbouw

Evenals bij Cuypers zien wij dat bij de vernieuwing in de
landhuisbouw het inslaan van nieuwe wegen uitkomt op het pro
beren te vinden van oude paden. Men probeert de tradities van
de oude, ambachtelijke landhuisbouw - met zijn eenvoudige bak
stenen gevels, rieten daken, rustig evenwicht - voort te zet
ten, zij het voor niewe mensen met nieuwe levensbehoeften.
De bewoner wordt uitgangspunt; het landhuis behoeft niet meer
- zoals zijn voorgangers - vooral bezoekers te imponeren. 9)
Zó ontstaat de Nederlandse landhuisbouw, die vooral in het
Gooi tot grote bloei is gekomen. Er ontstaat een "klassieke",
rustieke Gooise landhuisbouw (vooral in Laren en Blaricum)
die duidelijk te onderscheiden is van stijlen waarin andere
landhuizen en villa's in het Gooi gebouwd zijn. In deze Gooi
se stijl is heel wat gebouwd. Wij noemen enkele architecten:
Baanders, Bauer, De Bazel, Berlage, Van Caspel, Van Epen,
Everts, Gratama, Hamdorff, Hanrath, Kropholler, Leliman, De
Meijer, Middag, Pothoven, Quendag, Rebel, Rueter, Smit.

Het is opmerkelijk dat architecten als Bauer, De Bazel
Berlage die op andere terreinen van de architectuur zo'n in
vloed hebben gehad, ook op het terrein van de landhuisbouw,
juist in het Gooi, van grote betekenis zijn geweest.
Bauer o.a. met zijn diverse landhuizen voor kolonisten Van
Walden (afb.45), De Bazel met zijn landhuizen, als Meentwijk
e.a. en de melkerij Oud-Bussum (zie afb.31 t/m 34), Berla
ge met zijn villa's voor Roland Holst (afb.27) en Henri Polak.
Voor andere voorbeelden van de Gooise landhuisbouw (zie afb.
28, 29 en 30)
Aan De Bazel willen wij nog een enkel woord wijden.

De Bazel

K.P.C. de Bazel (1869-1923) is een van de belangrijkste ar
chitecten geweest in de periode 1890-1923.
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27. Landhuis voor H.Roland Holst. Drift 2 1 - 2 IA, Laren. arch. H.P.Berlage, 1902, later
herhaaldelijk verbouwd.
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28. Landhuis. Wally Moesweg 3. Laren. arch. J.W. Hanrath, 1905.
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29. Landhuis, Torenlaan 59, Laren, arch. J.C. van Caspel, 1914.
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30. Landhuis, Hoefloo 11, Laren, arch. J. W. Hanrath, 1921.
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32. Landhuis. Steenbergen 6-8, Laren, arch. K.P.C. De Bazel, 1911, in 1978ged. door
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31. Gemeenlandshuis (Erfgooiers), Hilversum, arch. K.P.C. De Bazel, 1917, gesloopt 1968.
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33. Landhuis „DeMaerle”, Oud-Bussummerweg, Huizen, arch. K.P.C. De Bazel. 1906.
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34. Landhuis ..Meentwijck ”, Groot Hertoginnelaan 34, Bussum, arch. K.P. C. De Bazel, 1912.
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Door zijn tijdgenoten als de grootste architect na Berlage
beschouwd, werd hij later een vrijwel vergeten figuur,totdat
in 1965 Reinink zijn dissertatie aan hem wijdde. 10) De Ba
zel ontwikkelde zich al op vrij jonge leeftijd tot een archi
tect met een zeer eigen stijl, die overigens nauwelijks ex
perimenteel te noemen is. Ook vanuit zijn theosofische le
vensvisie en vrijmetselaarschap stond hij een synthese voor.
In zijn werk wilde hij een tijdloos karakter leggen. Zijn
architectuur is voornaam, zeer evenwichtig, bijna statisch.
De Bazel woonde van 1902 tot aan zijn dood in Bussum. Hij
heeft dan ook zeer veel in het Gooi gebouwd. Wij noemen als
zijn beste werken in de regio de melkerij "Oud-Bussum"te Hui
zen (1902-1906) waarop wij elders in dit nummer nog terugko
men (afb.46 en 71) het Gemeenlandshuis voor Stad en Lande van
Gooiland (Erfgooiers) te Hilversum (1917, helaas in 1968 ge
sloopt; afb. 31), arbeiderswijken in Bussum (ca 1920; afb.
58) en vooral diverse schitterende landhuizen (afb.32 t/m 34 )

Negatieve aspecten

De bouw van villa's en landhuizen in het Gooi is zeker niet
zonder negatieve aspecten gebleven. Hoewel dit ook elders
goed is aan te tonen, neem ik als voorbeeld Laren. Hier is
nl. een aantal ontwikkelingen het duidelijkst te demonstre
ren. Achtereenvolgens gaan wij in op de speculatiebouw in
- veelal smakeloze - "villa"tjes; voorts op een excessieve
romantiek in de landhuisbouw en tenslotte op de sterk behou
dende werking van de welstandsbepaling en de welstandscommis
sie waardoor andere bouwstijlen dan de "Gooise landhuisbouw",
zoals de Amsterdamse School of de Nieuwe Zakelijkheid nauwe
lijks de kans kregen om iets aan kleinere of grotere land
huizen te bouwen.

Speculatiebouw

Al voor 1900 wordt o.a. door Larense kunstenaars bij herha
ling de vrees uitgesproken dat door de komst van de stoomtran
en de activiteiten van speculatieve bouwers de ongestoorde
rust en schoonheid van het dorp ten onder zullen gaan. Ook
Henri Polak, groot strijder voor het behoud van de natuur,
kon hier zeer fel over zijn. Hij spreekt van' uiterst lelijke
villa's ... allerakeligste burgerwoninkjes met hun aangeplak
te glazen serretjes ("vogelkooitjes") ... bakstenen kubussen,
meer dan slecht van verhouding en kleur ... allermalste tire-
lantijnen-villatjes .... etc. 11) (zie afb. 35) Het is een
tragi-komische speling van het lot dat juist de man die de
Gooise schilders zo steunde en Laren tot kunstenaars-centrum
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wist op te bouwen. Jan Hamdorff, diezelfde schilders als
trekpleister gebruikte voor zijn zakelijke projecten (zijn
café en hotel én voor zijn grond- en bouwprojecten.) Vanaf
1898 gemeenteraadslid kon hij al zijn plannen ten uitvoer
brengen.
P.H. van Moerkerken schreef in 1911 een sleutelroman "De on
dergang van het dorp", waarin hij de neergang van Laren be
schrijft waarbij Hamdorff als de alles verwoestende kapita
list wordt afgeschilderd. 12)
Uiterst ironisch wordt verteld dat op het laatst het gehele
oude dorp was verdwenen; slechts één antieke woning had men
laten staan. Japanners en Amerikanen kwamen dit merkwaardig
huis bezoeken en zonden prentbriefkaarten van interieur en
gevel naar Yokohama en Cincinnati.
De Koning van Aarlo (Laren), Dirk Boersink (Jan Hamdorff) de
man wiens ziel nooit had ervaren wat schoonheid was krijgt
aan het slot van het boek voor zijn levenswerk: de ondergang
van het dorp, een ridderorde!
De visie van Van Moerkerken is uiteraard wat gechargeerd,
doch m.i. fundamenteel niet onjuist. Een genuanceerd oordeel
hoop ik te zijner tijd eens te geven.

De eerste welstandbepaling

Het is vanuit deze achtergrond dat, vooral door het ijveren
van burgemeester Van Nispen tot Sevenaer en van Polak, in
1912 in Laren als eerste gemeente in Nederland een zgn. wel-
standsbepaling in de bouwverordening werd opgenomen, waar
door het mogelijk werd gebouwen waarvan het uiterlijk "aan
stoot" zou kunnen geven te weren en nadere eisen te stellen
aan vorm en samenstelling van het uiterlijk. Een schoon
heidscommissie moest B & W terzake adviseren. Het is niette
ontkennen dat deze bepaling aan de speculatiebouw van wanpro-
dukten in Laren al gauw een einde heeft gemaakt. De bepaling
had een duidelijk preventieve werking of zoals Perk het for
muleert: Wie bouwen wil te Laren,weet bij voorbaat,dat een min
derwaardig ontwerp geen kans heeft toegelaten te worden. 13)

Maar wat heet minderwaardig?

Stopzetten van de architectonische evolutie

In de praktijk bleek de Larense schoonheidscommissie - iets
later ook die in 31aricum - zo sterk aan de Gooise landhuis-
bouw vast te houden, dat een andere wijze van bouwen nauwe
lijks de kans kreeg. Zo werd een ontwerp van de architect
Hausbrand in 1934 na een jaar lang beraadslagen in allerlei
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Een kubus-huis. Een villa.

SS. Voorbeelden van gebouwen in Laren voor het instellen van de schoonheidscommissie in
1912.
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36. Villa te Blaricum, arch. P.Ellingf?), ca. 1934.
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57. Landhuis, Vredelaan 22-22A, Laren, arch. W.Hamdorff 1926. Voorbeeld van overdre
ven/?) Gooise romantische Landhuisbouw.
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commissies afgewezen. Het betrof een ontwerp voor een een
voudige atelierswoning in Blaricum, dat nauwelijks als een
uiting van het nieuwe bouwen kon worden aangetnerkt, maar geen
rieten dak had en te "rationeel" werd geoordeeld. 14) Overi
gens kwam de woning er uiteindelijk toch. 15)
Ook een ontwerp van Rietveld (1933) werd door de Larense
schoonheidscommissie afgewezen. Pas in 1953 bouwde Rietveld
in Laren een woning (Hoefloo 18). 16)
Een schitterende villa, nu in overduidelijke zakelijke stijl
- de architect is mij niet bekend-£lling(?) - mocht irw Bla
ricum voor een keer gebouwd worden onder de overweging dat
het huis toch vanaf de openbare weg niet te zien was! (afb.
36) 17)
Wel heel uitgesproken was Polak nog in 1935 in zijn oordeel
over de nieuwe zakelijke stijl. Zij zocht het in primitieve
vormen, uiterste soberheid en zoo goed als uitsluitend ge
bruik van beton, ijzer en glas, vooral veel glas als bouwma
terialen. In het Gooi ziet men gelukkig niet veel producten
van deze bouwkunst, waaraan alle kunst ontbreekt en die ook
eigenlijk geen bouwen is. 18)
Deze keiharde veroordeling geeft de conservatieve mentali
teit toen in het Gooi wat betreft het bouwen van kleine en
grote landhuizen en villa's in andere dan de Gooise land
huisbouwstijl treffend weer. Overigens was men buiten Laren
en Blaricum minder streng in de leer. In het Bouwkundig Week
blad en Architectura protesteerde o.a. Buys fel tegen dit
soort praktijken. Hij spreekt van anachronistisch bouwen en
van onzuiverheid en wijst op de ontoelaatbaarheid van het
in deze regio stopzetten van de architectonische evolutie.
19)

Superromantiek

De Gooise landhuisbouw, in uiterst zuivere vormen neergezet
door o.a. De Bazel, Bauer, Berlage en Rueter, verviel nogal
eens in excessieve, geforceerde romantiek en gewilde esthe
tische affecten. Golvende en gewelfde rieten daken, erkertjes
en allerlei gecompliceerde structuren werden frequent toege
past. Als voorbeeld kan hier m.i. genoemd worden Huize Zeven-
end, Vredelaan te Laren van de architect Hamdorff (1926.
(afb. 37)
Doch wat heet mooi! Elders wordt dit een huis met mooie
ruimtelijke werking, indrukwekkend gegroepeerd rond voor
plein genoemd. 20)
Of wij het fraai of gedegenereerd vinden is m.i. niet zo
belangrijk.
Van meer gewicht is dat wij bouwwerken niet zomaar voorbij-
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38. Van Lenneplaan, Hilversum, arch. M.De Klerk, 1914.
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39. Landhuis, Bussum, arch. M.Speyer, 1924
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40. Villa, Joelaan, Hilversum, arch. P.Elling, 1929.
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47. Landhuis, Sparrenlaan, Hilversum, arch. F. Hausbrand, 1933.
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lopen maar bereid zijn ze met aandacht te bezien en ze te
plaatsen in het perspectief van de vele relaties met de tijd
waarin ze ontstaan zijn, met opdrachtgever, architect, omge
ving en andere bouwwerken elders.

Amsterdamse School en Nieuwe Zakelijkheid

Zoals wij al opmerkten kregen andere stijlen dan de Gooise
landhuisbouw nauwelijks de kans. Toch zijn er in het Gooi ook
voor 1940 wel villa's en landhuizen in andere stijlen gebouwd.

In de stijl van de Amsterdamse School - die ook romantische
kenmerken in zich droeg - noemen wij als voorbeeld een
woning van De Klerk, Van Lenneplaan, Hilversum (1914) (zie
afb. 38) en van M. Speyer te Bussum (1924) (afb. 39). Als goe
de voorbeelden van de "nieuwe zakelijkheid" of functionalisme
noemen wij een villa van Symons, Noolseweg 17, Laren (1935),
twee villa's van Elling aan de Joelaan en Hoflaan,
Hilversum (1928 en 1929), (afb. 40) en de reeds genoemde vil
la te Blaricum (afb. 36).
Hausbrand bouwde diverse kleinere villa's die een goed midden
weten te vinden tussen de Gooise landhuisbouw en het rationa
lisme. Als voorbeelden kunnen genoemd worden enkele woningen
in het park Crailoo te Blaricum en een woning aan de Sparren-
laan te Hilversum (1933) (afb. 41).

Par. 3. Bouwen voor schilders, anarchisten en utopisten 21)

Schilders

Op het bouwen voor schilders, vooral in Laren en Blaricum,
zijn wij hierboven ingegaan. Vermeld wordt hier ten overvloe
de dat in het Gooi vele tientallen atelierwoningen zijn ge
bouwd. (afb. 42)

Christen-anarchisten

In 1900 vestigde zich in Laren en Blaricum een kolonie van de
Internationale Broederschap van christen-anarchisten. De
informele leider was hier Prof. J. van Rees die een vergelijk
bare positie innam als Van Eeden op "Walden".
De kolonisten betrokken in 1899 een boerenwoning in Laren,
terwijl met geld van o.a. Van Rees een gemeenschapshuis aan
de Noolseweg in Blaricum werd gebouwd, dat in begin 1900
werd betrokken.
Door het met veel mensen in éên huis bijeen wonen, ontston
den al gauw spanningen zodat men kleine huisjes in de buurt
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42. Atelierwoning. Eemnesserweg23, Laren, begin 20e eeuw.

43. Kolonicpad 5. Laren, vermoedelijk behorend tot Kolonie van ehristen-anarehisten,
arch. Th. Rueter ( >), ca. 1900-1902.
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ging bouu/en. Van deze koloniehuisjes, deels in Laren, deels
in Blaricum zijn er nog 10 a 15 over. (zie afb. 43)
Tot de kolonie behoorde ook een bakkerij en een drukkerij.
De kolonie zelf viel in 1903 al uiteen. Wat bleef was de "hu
manitaire" school, waarmee men in 1903 was begonnen. Deze was
aanvankelijk gevestigd in het huis van Van Rees dat hij in
1900 in Laren aan de Leemkuil had laten bouwen. Deze school
trok internationaal grote belangstelling. Pas in 1925 werd er
een stenen school gebouwd door de architect H.A. van Anrooy
wiens echtgenote (?) in het bestuur van de humanitaire school
zat. Van Anrooy had tevoren met een van de kolonisten, de
architect Rueter en bij De Bazel gewerkt.
Voordat Van Rees in Laren kwam wonen, woonde hij in Hilver
sum waar hij door de bekende architect H.P. Berlage in 1893
de villa "Reehoeve" liet bouwen op de Trompenberg, Ceintuur
baan hoek Trompenbergerweg . (afb. 44)
Wie in Laren het Koloniehuis, de koloniewoningen en de woning
voor Van Rees heeft gebouwd is niet zeker. Wij vermoeden
echter dat het Theo Rueter is geweest. In het tijdschrift
"Vrede" in 1902 vertelt Van Rees nl. dat een van de kolonis
ten die als timmerman optrad, vroeger in de"maatschappij"
als architect werkzaam was geweest en ook nu weer aan ar
chitectuur wilde gaan doen. 22) Uit andere bron weten wij dat
Rueter de leiding aan een afdeling meubelmakerij in de kolo
nie gaf. 23)
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44. Villa ,,Reehoeve”, Trompenbergerweg, Hilversum, arch. H.P.Berlage, 1883,
voor J. van Rees.
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Het lijkt dan ook aannemelijk dat Rueter, die later in Laren
veel voor wat de kolonisten kapitalisten noemden gebouwd
heeft, tevoren ook voor zijn "eigen" anarchisten bouwde.

De invloed van deze kolonie op de stijl van bouwen in Laren
en de opkomst van de Gooise landhuisbouw moet m.i. niet onder
schat worden. Zoals Polak al constateerde de kolonie bezat
de verdienste, dat zij hare hutten, huizen en gebouwen een
schoonen, bij het landschap en de omgeving passende vorm gaf.
24)

Van Eedens Walden

In 1898 begon Frederik van Eeden met zijn beroemde experimen
tele kolonie Walden op het landgoed Cruysbergen aan de Franse
Kampweg/Nieuwe 's-Gravelandseweg te Bussum. Over Walden is
al zoveel geschreven, ook recent,dat ik daar hier niet over
uitwijd. 25) Ook voor deze kolonisten moest gebouwd worden.
Van Eeden zelf woonde al eerder in Bussum, in de villa "Den-
nekamp", Nieuwe 's-Gravelandseweg, die in 1893 door Berlage
was gebouwd, in hetzelfde jaar dus dat Berlage ook voor Van
Rees een villa in Hilversum bouwde. Het is van belang om te
bezien dat toen Van Rees zeven jaar later in Laren zich een
ander huis (door Rueter?) liet bouwen en Van Eeden zes jaar
later een ander, door Bauer gebouwd huis in Bussum betrok,
deze beide nieuwe huizen in geheel andere sfeer en stijl wa
ren. Waren "Dennekamp" en "Reehoeve" nog echte villa's, zoals
er in Bussum en Hilversum vele stonden - zij het van zeer
goede kwaliteit -, De Lelie en het huis van Van Rees aan de
Leemkuil waren typische landhuizen. Gesteld zou kunnen worden
dat de nieuwe woningen de veranderde levensvisie voor hun be
woners weerspiegelden.
Architect W. Bauer, die Van Eeden reeds lang kende en een van
de mede-oprichters was van Walden,bouwde in 1898 de eerste
hutten voor de kolonisten, o.a. die voor Van Eeden. Overigens
woonde Van Eeden niet permanent in zijn hut maar ook - met
zijn gezin - in een nabijgelegen landhuis De Lelie, Nieuwe
's-Gravelandseweg 90, Bussum, dat Bauer in 1899 voor hem
bouwde. Voor een andere koloniste, Mevr. E.M. van Hoogstraten-
Van Hoytema bouwde Bauer in 1899 het landhuis De Maerle, Nieu
we 's-Gravelahdseweg 77. Ook elders in het Gooi ontwierp Bauer
landhuizen, zoals het landhuis "Thea" te Blaricum en enkele
kleinere landhuizen in Bussum, gebouwd door Ch. Wegeri f. Het
is tragisch dat Bauers geniale en vernieuwende architectuur-
ontwerpen die hij tot ca 1895 maakte, vrijwel geen van alle
zijn uitgevoerd, wél echter de landhuizen die hij enkele
jaren later voor zijn vrienden ging bouwen, teruggrijpend op
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45. Landhuis „De Lelie ”, Nw. 's-Gravelandseweg 90, Bussum, arch. W.Bauer, 1899, voor
Frederik van Eeden.
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oude vormen die hij tevoren niet had willen gebruiken, land
huizen ook van een karaktervastheid en evenwicht welke hij
zelf - gedesillusioneerd en depressief als hij was - niet meer
kende. 26)
Wij zien dus dat evenals in de kolonie in Laren/Blaricum waar
vermoedelijk Rueter als architect optrad, ook Walden zijrï'ei-
gen"architect had: Bauer. Tussen beide kolonies bestonden
overigens vele contacten.

O u d -B u ssu m

Naar aanleiding van een tyfus-epidemie in Utrecht, veroorzaakt
door het gebruik van bedorven melk, kwam de zeer vermogende
idealist en student in de economie J. van Woensel Kooy in
1902 op het idee een super-moderne, zeer hygiënische melkerij
te beginnen. Als plaats koos hij het landgoed "Oud-Bussum",
een terrein van ca 350 ha. onder Huizen, waar in de loop der
eeuwen diverse aanzienlijke Amsterdammers gewoond hadden, zo
als de familie Hinlopen. Vondel heeft diverse passages aan
het landgoed gewijd. Hier begon Van Woensel Kooy zijn
groots opgezette, economisch hoogst riskante, hygiënisch-
idealistisch project, waarin hij een beginkapitaal van 1%
miljoen gulden steekt.
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46. Melkerij ,,Oud-Bussum ”, front-aanzicht hoofdgebouw, arch. K.P.C. De Bazel, 1903-1906.
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In hoeverre Van Woensel Kooy door Van Eedens Walden is beïn
vloed is niet duidelijk. Zeker is dat hij Walden enkele ke
ren bezocht.
Op zijn initiatief wordt aan De Bazel het ontwerp van de mel
kerij Oud-Bussum opgedragen.
Het is niet zomaar dat De Bazel dit schitterende complex de
vorm van een herenboerderij in zeer landelijke stijl heeft
gegeven. De invloed van Van Woensel Kooy, met zijn deels
romantische, deels sccialistisch-idealistische agrarische
ideeën moet hier sterk van invloed zijn geweest. Een melkerij
moet geen melkfabriek zijn, maar een - met de allermodernste
middelen - teruggaan naar de pure natuur. Zo ook is "Oud-
Bussum" te zien.
Van Woensel Kooy heeft het overigens zelf niet meer mogen
meemaken; hij stierf enkele dagen na de eerste steenlegging
op 29 augustus 1903, 25 jaar oud. 27)

Antroposofen

In Laren en Blaricum en omgeving streken in de eerste decen
nia van deze eeuw nogal wat antroposofen neer. Niet te verwo-
deren, het klimaat was daar vrij tolerant. In hoeverre hier
relaties met de christen-anarchisten waren, is mij onduide
lijk Ook de antroposofische levenshouding heeft tot een spe-
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48. Villa met antroposofische vormgeving, Raboes 21, Laren, arch.Gerritsen en Wegerif 1929.
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cifieke vormgeving geleid. Er zijn in Nederland daar overigens
nog maar weinig voorbeelden van te vinden.
In Laren staat een villa (Raboes 21) in zgn. antroposofische
vormgeving en wel van de architecten Gerritsen en Wegerif,
(1929) 28) (afb. 48)
Op en rond het landgoed "Oud-Valkeveen" onder Naarden, ont
stond in het begin van de eeuw een soort theosofisch centrum.
Diverse theosofen gingen dan ook in dat deel van het Gooi wo
nen. Ook voor deze groep moet van alles gebouwd zijn. Wij stel
den daar overigens geen nader onderzoek naar in.
De lezer zal zich misschien over het bovenstaande verwonderen
en zich afvragen of hier niet zaken die onderling in geen
verband staan, bijeen zijn gebracht.
Enkele verbanden zijn er toch wel.
Een eerste is dat het Gooi - met name Laren en Blaricum -
grote aantrekkingskracht vertoonde voor wat Polak treffend
maar wel wat onaardig noemde artiesten en quasi-artiesten,
onmaatschappelijken, nieuwlichters, wereld- en hemelbestor
mers, decadenten en gedegenereerden. 29) De besten onder hen
hadden goede contacten met kunstenaars van allerlei soort,
waaronder schilders, musici, schrijvers, dichters en tonaal-
spelers, en ook met architecten. Het opgenomen zijn van ar
chitecten in een "kunstenaars-wereld" is toch wel een ken
merk van het Gooi te noemen.
Een tweede verband is dat alle bovengenoemde groepen of per
sonen vanuit hun werk- of levensvisie zeer speciale eisen
stelden aan de architect die voor hen ging bouwen.
Voorts dat de opdrachtgever persoonlijk de architect en het
ontwerp vermoedelijk sterk beïnvloed hebben, zeker daar er
veelal een vriendschappelijke relatie aanwezig was, dan wel
- zoals bij Rueter en Bauer - architect en opdrachtgever wat
hun levensfilosofie betreft, gelijkgestemd waren. Juist dit
ingewikkelde complex van relaties die tussen allerlei groe
pen in het Gooi bestond en waarin ook architecten een rol
speelden heeft zo vruchtbaar gewerkt.
De hierboven beschreven invalshoek om eens naar de architec
tuur te kijken - de bijzondere verhouding opdrachtgever-archi-
tuur dus - lijkt interessant genoeg om - ook voor het Gooi -
eens nader uit te diepen.
Par. 4. Het Gooi als herstellingsoord

Na de opening van de Oosterspoorweg in 1874 kwam het Gooi al
gauw in de belangstelling als "herstellingsoord". Beweerd
werd dat de zuivere en droge Gooise lucht en de hoge gronden
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een heilzame werking hadden op sommige ziekten. De mooie na
tuur, de rust, de landelijke sfeer én de goede bereikbaar
heid hebben hier echter ook een rol gespeeld.

In 1875 besloten Dr. Van Hengel en Dr. Penn tot de stichting
van het Herstellingsoord-pension Trompenberg te Hilversum,
gelegen aan de 's-Gravelandseweg hoek Tromplaan. Later Kur-
haus Trompenberg geheten en veel later Palace Hotel is het
inmiddels afgebroken.
Van Hengel, die vele jaren arts in Hilversum was geweest,
legde zijn ervaringen weer in een omvangrijk werk, dat
één aanklacht is tegen de zeer slechte sociaal-economische
en woon- en werkomstandigheden en daarom de abominabele ge
zondheidstoestand van de Hilversumse (textielArbeidersbe
volking. 30)
Ook Dr. Coronel, een man van grote betekenis voor de sociaal
geneeskunde, moet hier genoemd worden. 31) Ook hij had krach
tige kritiek op de Hilversumse toestanden. In een bijdrage
in De Gids van 1876 gaf hij te kennen dat zolang het Hilver
sumse gemeentebestuur niet krachtige maatregelen had genomen
tegen de hygiënische wantoestanden, een herstellingsoord daar
beter weg kon blijven.
Hetzelfde jaar mengde een vierde arts zich in de heftige dis
cussies nl. J.J.G.J. Moll in een 134 pagina's tellend ge
schrift "Hilversum en de Trompenberg" waarin ook deze zijn
twijfels uitsprak of een herstellingsoord in Hilversum wel
erg gezond was.
Trompenberg kwam er - ondanks allerlei bezwaren -wèl (afb.50)
Ook in 1876 kwamen Dr. Van Hengel en Dr. Penn tot de oprich
ting van de Noordhollandse Vereniging "Het Witte Kruis", de
eerste Kruisvereniging in Nederland. 32) Met geld van deze
vereniging werd het herstellingsoord Heideheuvel, gelegen aan
de Witte Kruislaan gebouwd, (afb. 49)
De "herstellingsoorden" worden dan de volgende decennia tot
sanatoria. In het Gooi zijn dat o.a.:
. Amsterdamsch Sanatorium voor Borstlijders "Hoog Laren",
ook wel "Laarderhoogt" genoemd, aan de Naarderstraat te
Blaricum. Gebouwd door de architect E. Cuypers, een neef
van P.J.H. Cuypers; 1902-1903.(afb. 51)

. Amsterdamsch Kindersanatorium "Hoog-Blaricum", aan de
Crailoseweg te Huizen (ged.Blaricum). Gebouwd door de
architecten Ph.J. Hamers en K. Muller; 1911-1912. (afb.72)

. Sanatorium en nazorgkolonie Zonnestraal,gelegen in hetLoos-
drechtse Bos te Hilversum.Gebouwd door de architect J.Dui
ker in samenwerking met B.Bijvoet;1926-1928 (afb.52 t/m 55)
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Heidehetiod. Hilversum,

49. Herstellingsoord Heideheuvel, Witte Kruislaan, Hilversum, 1880.
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Het is boeiend om te zien hoe in de loop der tijd aan het
idee "sanatorium" architectonisch vorm is gegeven. Was
Heideheuvel een in neo-stijl opgetrokken "buitenplaats",
het iets eerder gebouwde Trompenberg werd in "chaletstijl"
en in hout gebouwd. De verwijzing naar Zwitserland, het
land van de gezonde lucht en de fraaie natuur, is duidelijk.
"Hoog-Laren" (1902) houdt het midden tussen chaletstijl
en een meer Nederlands-landelijke stijl. "Hoog-Blaricum"
(1912)is duidelijk in Nederlands-landelijke stijl gebouwd. De
relatie met de natuur en de buitenlucht - zo belangrijk bij
sanatoria - wordt daar gelegd door alle verpleegkamers op de
begane grond te plaatsen, door overdekte buitengalerijen en
door een architectuur die de sfeer van een grote boerderij
uitademt.

Een geheel nieuwe visie in de relatie gebouw en bewoners ener
zijds en omgeving anderzijds heeft op magnifieke wijze ge
stalte gekregen in "Zonnestraal". Dit gebouw is van zo groot
belang te achten dat hierover afzonderlijk wordt gesproken.

Er zijn in het Gooi nog meer sanatoria, herstellingsoorden
en dergelijke gebouwd, zoals Bosch en Heide en het Studen
tensanatorium (nu Stichtse Hof) beide te Laren. Het lijkt de
moeite waard eens precies na te gaan hoe aan dit alles vorm
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50. Herstellingsoord ,,Trompenberg", Hilversum, 1876.
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51. Amsterdamsch sanatorium voorborstlijders “Hoog-Laren”, Blaricum, arch.E.Cuypers
1902-1903.
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is gegeven. Hierboven stipte ik het slechts als onderwerp
en invalshoek aan.

Zonnestraal

Verleden

Aan de rand van Hilversum ligt in het Loosdrechtse bos een
van de schitterendste bouwwerken die in deze eeuw tot stand
gekomen zijn: de nazorgkolonie annex sanatorium, nu algemeen
ziekenhuis, Zonnestraal.

De geschiedenis van Zonnestraal vormt een fascinerend verhaal,
waarin Jan van Zutphen ("Ome Jan", 1863-1958) de hoofdrol
speelt.
Vechter tegen alle vorm van sociaal onrecht als hij was, start
te hij rond 1900 met een fonds voor "longlijders" onder de
arbeidersbevolking. Onder de arbeiders vielen nl. grote aan
tallen t.b.-slachtoffers waaraan nauwelijks iets werd gedaan.
Als secretaris van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers
Bond kwam hij op het idee bepaalde afvalprodukten van het
diamantbewerkingsproces te gelde te maken voor dit doel: het
Koperen Stelenfonds was geboren (1905).
Dit fonds groeide in de loop der jaren uit tot een nationale
aktie voor t.b.-bestrijding.
Het idee ontstond om tot een arbeidskolonie voor ex-t.b.-lij
ders te komen (nazorg dus) annex sanatorium.

In 1919 werd daartoe in Hilversum de Pampa-hoeve en het bij
behorende bosterrein aangekocht.
Hier moest - naar de woorden van Ome Jan - het mooiste gebouw
van Nederland komen.
In de keuze van de architect is hij wel heel gelukkig geweest.
In een commissie van voorbereiding die in 1923 aan het werk
ging zaten reeds de architecten J. Duiker en B. Bijvoet.
Ongetwijfeld zullen ook zij onder de invloed zijn gekomen van
de geestkracht en geestdrift van Jan van Zutphen, onder wiens
ban een ieder kwam die met hem te maken kreeg.

In 1928 is het hoofdgebouw en een pavilioen gereed. Het twee
de pavilioen volgt in 1931.
Het resultaat is schitterend.
Het lijkt wel of begrippen als zuiverheid en frisheid - die
voor (ex-) t.b.-patiënten zo'n grote betekenis hebben - hier
in beton, glas en staal tot leven zijn gekomen.
De genezende omgeving - natuur, licht en lucht - kan vrije
lijk doordringen tot het sanatorium. Iedere scheiding tussen
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52. Plannen maken voor Zonnestraal, ca. 1925. Links de arch.Duiker en Bijvoet; midden:
Dr.Sajet, eerste geneesheer-directeur van Zonnestraal; rechts: Dr.De Bloeme, geneesheer-
directeur van „Hoog-Laren” en Dr. Vos, geneesheer-directeur van het Volkssanatorium
voor borstlijders te Hellendoorn.

binnen en buiten is opgeheven. Door duidelijk materiaalge
bruik vindt een klare en frisse ruimtedoordringing plaats.
Zoals Jelles in 1970 schreef Uit een tijd van chaos is kris
talhelder Zonnestraal ontstaan. Zonnestraal is een gebouwde
orde in het steeds opnieuw instellende evenwicht van ruim
telijk doordringende verhoudingen. In 1928 heeft Duiker met
Zonnestraal ineens de grote stap gedaan naar het nieuw bele
ven van ruimte. 33)
Amsterdamse arbeiders die slechts enkele tientallen jaren
tevoren - als zij door tering aangetast werden - nog verkom
merden in hun krotten en kelderwoningen, vonden hier lichten
lucht, orde en "uitzicht" op genezing. Zoals Bakema - hoog-
leraar/architect - ook in 1970 stelde: Zonnestraal is een
kunstwerk maar ook een sociaal manifest, dat eigenlijk met
evenveel zorg behandeld dient te worden als Rembrand's
Nachtwacht. 34)

Heden

Zondag 29 maart 1981. Stralend weer, de eerste echte lente
dag van het jaar. 's Middags op Zonnestraal gewandeld, even
als vele keren dë afgelopen jaren. Het hoofdgebouw een droom
van helderheid in de lentezon, de andere gebouwen van Duiker,

TVE 11-125



zoals het Ter Meulen-Pavilioen,leeg en een nachtmerrie van
afschuwelijk verval.
Ook het hoofdgebouw heeft onder diverse "opknap"-beurten ge
leden. De enorme bakstenen schoorsteen is een vloek, de ijle
sponningen in de ramen - glas vormt een wezenlijk bestand
deel van Zonnestraal - zijn vervangen door veel te brede
strips.
Het hele terrein is in de loop der jaren volgebouwd met hou
ten barakken en stenen bouwsels die op geen enkele wijze een
gebaar maken in de richting van Duiker's architectuur. Wan
smaak en gebrek aan onderhoud overheersen.
Uiteraard begrijpen ook wij dat de oorspronkelijke functie
van Zonnestraal - gelukkig - niet meer van deze tijd is en
dat de omschakeling tot algemeen ziekenhuis tot aanpassingen
noopte. Ook wij vinden dat een ziekenhuis zuinig moet zijn
en begrijpen dat ook het ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne krap in de middelen zit.
Maar moet aanpassing vernieling betekenen, zuinigheid gebrek
aan onderhoud, zorg voor patiënten verwaarlozing van gebouw-
wen?
Toekomst?

Het ergste is misschien nog dat het nauwelijks iemand lijkt
te kunnen schelen. In Hilversum of in de regio hoor je nooit
iemand over de toestand van Zonnestraal. Van bestuur of di
rectie van het ziekenhuis is een roep om aktie niet vernomen
van het ministerie evenmin; de gemeente Hilversum zwijgt in
alle talen.
Wel heeft de monumentencommissie daar - naar ik heb begre
pen - eens op de situatie van Zonnestraal gewezen, maar ja,
machteloosheid richting B & W en gemeenteraad is ook daar
troef. Een eigen publiekelijk geluid heeft deze commissie in
feite nog nooit laten horen en mag dat ook blijkbaar niet.
En intussen gaat het verval door. En dit terwijl al in 1962
(bijna twintig jaar geleden dus) een speciaal nummer van
Forum, tijdschrift voor architectuur en daarmee verbonden
kunsten, verscheen, gewijd aan Zonnestraal om de neergang en
het onherkenbaar worden van Zonnestraal onder de aandacht te
brengen. Toen Duiker in 1970 postuum - hij overleed reeds in
1935 - de cultuurprijs van de gemeente Hilversum kreeg, zond
o.a. de Bond van Nederlandse Architecten een protesttelegram
aan de minister van C.R.M. waarin werd gewezen op de devalua
tie van Zonnestraal. Ook Forum spande zich zeer voor Zonne
straal in en kwam met twee speciale nummers over Duiker 35).
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Het heeft allemaal niet mogen baten.

Het is gek dat wij in Nederland zo'n beetje alle nog bestaan
de molens, om maar eens een voorbeeld te noemen, beschermd
hebben en allerlei gebouwen en gebouwtjes, bij voorkeur uit
onze Gouden Eeuw, vertroetelen en beschermen maar een bouw
werk van internationale allure dat tot het allerbeste behoort
dat in Nederland na 1850 is gebouwd, laten vervallen.

TUE heeft dan ook het voornemen om landelijk een aktie te
beginnen om Zonnestraal weer onder de aandacht te brengen en
om mogelijkheden te zoeken tot verantwoorde restauratie en
behoud. 36)

wnmmm w
53. Zonnestraal in verval.
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Noten behorend bij: Jongere architectuur en monumenten in het
Gooi, een verkenning.

1) Zie F. Smit, Pleidooi voor een naïef realistische stede-
bouw Wonen-TA/BK, 1976, nr. 13, blz. 13-20; voorts Rapport
Tuinstad-commissie, 1929, 188 blz. Voor tuinstedenbouw
zie o.a. F. Smit, Van tuinstedebouw tot stedelijke uit
waaiering, Wonen-TA/BK, 1975, nr. 13, blz. 5-17; F. Smit,
Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw, Wonen-TA/BK,
1975, nr.5, blz. 5-21; G. Feenstra, Tuinsteden en volks
huisvesting in Nederland en buitenland, 1920, 308 blz.

2) Over Gooiland zie o.a. Forum, 22e jrg., 1971 (speciaal nr.
over Duiker); over de Watertoren van Hamdorff zie BW,1931,
blz. 462-463 met een zeker niet afbrekend oordeel over het
ontwerp; negatief oordeelt Fanelli, Architettura edilizia
urbanistica olanda 1917/1940, 1978, blz. 433 die de diver
se ontwerpen middelmatig tot onder de maat noemt; positief
oordeelt Van der Pol (b-38) die het complex een markant,
harmonisch en fraai gebonden geheel acht met een stoere
architectuur. De Emma-apotheek wordt lovend besproken in
Klei, 1923, nr. 6, blz. 63, 64, 66.

3) Zie over dit onderwerp o.a. E. Taverne, Het landschap als
speelruimte voor de stad, Wonen-TA/BK, 1975, nr. 8,
blz. 5-21.

4) Zie H.H.M. Meyer, Albertus Perk en de Gooise landbouw,TVE,
10e jrg., 1980, nr. 4, blz. 198-214.

5) Zie voor dit onderwerp o.a. J.J. Vriend, De bouwkunst van
ons land, 2 dln, 3e dr., 1949.

6) Aldus M. Bock en M. Borst-Hoogendonk in de inleiding van:
Architecture (tentoonstellingscatalogus),1975, blz. 3.

7) Idem, ibidem.
8) Het huidige landhuis Swaenenburch is in 1878 door P.J.H.

Cuypers gebouwd voor het echtpaar Beels van Heemstede-
van Loon. Het landhuis - dat op een Frans kasteel geïn
spireerd lijkt - is een vrijwel vergeten bouwwerk. Het
staat vanaf 1975 leeg en dreigt te vervallen. Ook het land
goed van 13 ha. gaat ten onder. In vorige eeuwen hebben op
dit terrein de buitens "Codde's plaats","plaats van Swaen"
en "'s-Gravenhoek" gestaan. Van 1641 tot 1788 woonde hier
de bekende Amsterdamse katholieke familie Codde.Gezien de
grote samenhang met de andere ’s-Gravelandse buitens, de
cultuurhistorische waarde van het landgoed en de waarde
van het landhuis van Cuypers, meen ik dat Swaenenburch be
houden moet blijven. Op grond van een studie naar verleden
en heden van Swaenenburch welke ik in een volgens TVE-nummer
zal publiceren, hoopt TVE medestanders te vinden om dit schit
terende landgoed en landhuis weer enige toekomst te geven.
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9) Aldus J.J. Vriend, Na-oorlogse kleine landhuizen in Neder
land, 2e dr., 1956, biz. 13 e.v.

10) A. W. Reinink, K.P.C. de Bazel - architect, 1965, 245 biz.
en de in noot 6 genoemde catalogus, biz. 71-92.

11) H. Polak, Laren in het Gooi (t.g.v. 12%-jarig bestaan
eerste welstandsbepaling), 1925, blz. 19.

12) P.H. van Moerkerken, De ondergang van het dorp, 1913; zie
ook verkorte uitg. met toelichting, Cahiers voor letter
kunde, 1974, 54 blz.

13) H. Polak, Laren in het Gooi, blz. 27.
14) Zie BW, 1935, blz. 144-146.
15) Zie J.J. Vriend, De bouwkunst van ons land, dl 1, De

Steden, afb. 243.
16) Zie Van der Pol, Inventarisatie Laren, nr. c-19.
17) Zie H. Buys, Aesthetische normen en architectonische evo

lutie, BW, 1935, blz. 488, afb. XXVII.
18) H. Polak,Tusschen Vecht, Eem en Zee, 1935, blz. 288.
19) Zie het in noot 17 geciteerde artikel, blz. 483-488.
20) Van der Pol, b-43.
21) Zie over de laatste twee groepen vooral: A.C.J. de Vran-

krijker, Onze anarchisten en utopisten, 1972, 168 blz.
22) Zie: Otto en Adya van Rees, catalogus, 1975, blz. 19.
23) De Pionier, jrg. 1, nr. 10, 11 okt. 1902, aangehaald bij

De Vrankrijker, l.c., blz. 107.
24) Polak, Laren in het Gooi, blz. 22.
25) Zie bijv. het onlangs verschenen Walden in droom en daad,

Walden - dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a.
1898-1923 door J.S. De Ley en B. Luger, 1980, 298 blz. en
het artikel van de Ley in het Gooi en Eemlander van 21
maart 1981: De laatste sporen van Walden.

26) Zie over Bauer o.a.: Architecture, 1975 (vgl. noot 6),
blz. 7-28

27) Zie hiervoor:speciale uitgave van Neerlands Welvaart,1917,
34 blz. Over Oud-Bussum vóór 1900 zie: O.L. van der Aa,
De historie van de hofstede genaamd Hooge of Oud-Bussum,
TVE, 9e jrg., 1979, nr. 1, blz. 4-15.

28) Zie hiervoor Van der Pol, a-34.
29) Polak, Laren in het Gooi, blz. 16.
30) J.F. van Hengel, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het

Gooiland, 1875.
31) Zie over hem: Th. Brouns, Doctor Samuel Senior Coronel,

TVE, 9e jrg., nr. 3, blz. 169-181.
32) Zie: I . Joppe, De eerste Kruisvereniging in Nederland,

Spiegel Historiaal, 11e jrg., 1976, blz. 594-598.
33) E.J. Jelles in Forum, 16e jrg., 1962, blz. 10.
34) Vermeld bij C. van Proosdij, Een halve eeuw de sterken

voor de zwakken. Zonnestraal 1928-1978, Bussum, 1978,
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136 biz. , pag. 71.
35) Forum,22e jrg. , 1972, nrs 5 en 6.
36) De omvangrijke literatuur over Zonnestraat duiden wij

hier niet verder aan. Over Jan van Zutphen leze men:
A . Scheffer, Ome Jan, 1958, 304 blz.
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Enkele kanttekeningen bij de geschiedenis van de
volkshuisvesting in het Gooi en de Vechtstreek

C. G. Scheltema - Naarden

De Woningwet,die in augustus 1902 in werking trad, de subsi
diëring en financiering van het bouwen van woningwetwoningen
door het Rijk, gaven de stoot tot het oprichten van woning
bouwcorporaties. Op andere wijze en met andere visie dan voor
heen werd toen de woningbouw voor arbeidersgezinnen aangepakt.
Deze ontwikkeling kan niet los worden gezien van wat zich
daarvoor op dit gebied afspeelde. De economische ontwikkelin
gen in de tweede helft van de vorige eeuw maakten dat fabri
kanten moesten voorzien in het huisvesten van de arbeiders
die voor hun bedrijven nodig waren. In het Gooi en in de
Vechtstreek zijn voorbeelden van dergelijke complexen te
vinden, onder andere in Bussum en in Hilversum.
In andere Gooise plaatsen bepaalden weer andere historische
ontwikkelingen de woningbouw, die daar dan ook een van de
industriële vestigingen verschillend karakter kregen. Naarden
bijvoorbeeld had aan het eind van de vorige eeuw een bevol
king die in de stad hoofdzakelijk bestond uit het garnizoen,
boeren en landarbeiders en de verzorgers van deze groepen
zoals winkeliers en kleine zelfstandige ambachtslieden. Voor
het huisvesten van het garnizoen waren er de kazernes en voor
de vaste staf van beroepsofficieren en -onderofficieren en
kele zeer kleine series woningen in de stad. Voor het overige
maakte het garnizoen gebruik van de daar van ouds bestaande
grote woningen, die daartoe verbouwd en bij elkaar getrokken
werden. De boeren hadden hun eigen boerderijen, de verzorgers
hun eigen woningen. Daartussen stonden de individuele, klei
ne arbeiderswoningen.
Huizen had een bevolking die deels uit agrariërs en deels uit
vissers bestond. Toen de vissers in de fabrieken gingen wer
ken deden de meesten dat vanuit de eigen visserswoning. Tus
sen de boerderijen werden de erven ook opgevuld met individu
ele kleine arbeiderswoningen, wat aan de oude dorpskern zijn
grillige en daardoor zo schilderachtige patroon geeft.
Blaricum had een agrarische bevolking met enige verzorgenden,
hoofdzakelijk kleine middenstanders.

De dagloners- en arbeiderswoningen, die voor de invoering van
de woningwet in 1902 bestonden, waren zeer eenvoudig. Voor
wonen, koken en slapen waren de vertrekken op de begane grond
bestemd, meestal niet meer dan twee. Bedsteden in de woonka-
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56. Dubbele arbeiderswoningen, Erfgooiersstraat, Laren, arch. H.F.Smit, ca.1917.
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mer. S a n ita ire  v o o rz ie n in g e n  o n tb ra ke n , e r was geen w .c . b in 
nenshu is  maar een d ro o g c lo s e t b u ite n ,  d ik w i j ls  zo da t ande
ren dan de bewoners van de woning daar ook g e b ru ik  van konden
maken. Op z o ld e r  s lie p e n  de k in d e re n . Deze z o ld e r  was n ie t  in
kamers v e rd e e ld ; soms was e r een sch o t om jongens en m e is jes
van e lk a a r  te  sche iden . Veel voorkomend was de in d e l in g  van
een h u is  in  v ie r  woningen, soms rug  aan rug  g e p la a ts t,
dus b l in d ,  d a t w i l  zeggen d a t z i j  s le c h ts  in  de vo o rge ve l en
soms in  een z i jg e v e l  ramen hadden. Z o 'n  h u is  had dus twee
vo o rg e v e ls , be ide  met voordeuren d ie  to e g a n k e li jk  waren van
u i t  s te ge n , lo o d re c h t op de h o o fd s t ra a t .  Met name in  h e t cen
trum  van H ilve rsum  z i jn  daar voorbee lden  van.

De Woningwet van 1901, d ie  een ja a r  la t e r  in  w erk ing  t r a d ,
maakte da t de o ve rh e id  in v lo e d  kon gaan u ito e fe n e n  op de kwa
l i t e i t  en de in r ic h t in g  van woningen. Er werden voor h e t
e e rs t e isen  g e s te ld  aan de to e t re d in g  van l i c h t  en lu c h t .  Wo
n ingen konden onbewoonbaar worden v e rk la a rd . Aan de groepe
r in g  van woningen, de p la n o lo g ie ,  g in g  men aandacht besteden .
De m o g e lijk h e id  voor h e t o n ts ta a n  van w on ingbouw verenig ingen
was geschapen en de vakbeweging g in g  een g ro te  r o l  spe len  bij
h e t t o t  s tand  komen daarvan. In  h e t Gooi kwamen de e e rs te
w on ingbouw verenig ingen overwegend om streeks 1910 t o t  1915 van
de g rond . M eesta l werden de e e rs te  p ro je c te n  b e t r e k k e l i jk  k o r t
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na de oprichting gerealiseerd. De leden hadden aandelen, bij
voorbeeld van tien gulden, hetgeen in vergelijking tot het
weekloon in die tijd een betrekkelijk hoog bedrag was. Uit
contributie van.de leden werden sociale fondsen gevormd, voor
onderlinge bijstand,bijvoorbeeld in de vorm van huurcompen-
saties bij gezinsuitbreiding of bijzondere noden.

De indeling van de woningen die door de woningbouwverenigin
gen gebouwd werden, bleef aanvankelijk nog vrij primitief.
Het tweede vertrek op de begane grond was meestal nog de ou-
derslaapkamer, bedsteden in de woonkamer kwamen nog voor.
Riolering ontbrak veelal en de droogprivaten bleven voorlo
pig buiten, althans buiten tegen de woning aan.
Opmerkelijk was de aandacht die aan de architectuur werd be
steed. Er werd zorgvuldig gedetailleerd en eenvormigheid
werd, waar het aaneengeschakelde "rijtjeswoningen" betrof,
bewust vermeden. Vooral de dakvormen waren vaak niet eenvou
dig, hetgeen wel eens ten koste van de bruikbaarheid van de
ruimte ;daaronder ging. Daar de zolder echter nog niet in ka
mers.was opgedeeld hinderde dit niet zo. Bij de ingrijpende
renovaties in onze tijd zijn het dan ook meestal de verdie
pingen onder de kap die de grootste problemen opleveren en
die het meest veranderd worden, dikwijls ten koste van de ar
chitectuur. De bruikbaarheid van een woning moet natuurlijk

5 7. Eerste gemeentelijke woningbouw, met Openbare Leeszaal, Neuweg e.o., Hilversum,
arch. W.M. Dudok, 1918.
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58. Woningbouw Huizerweg e.o., Bussum, arch. K.P.C. De Bazel, ca. 1920.

zwaarder wegen d a t h e t f r a a ie  u i t e r l i j k ,  maar h e t b l i j k t  toch
waak d a t voor de bewoners, zwaarder dan een r a t io n e e l a rgu 
ment, t e l t  wat in  de p u b lie k e  o p in ie  wan d a t moment "m ooi"
gewonden w o rd t.

De g ro e p e rin g  wan de w oningen, de p la n o lo g ie , is  d ik w i j ls  wer-
rassend goed. Een ruim e aan leg  wan p lan tsoenen  en p le in t je s
t r e f f e n  we waak aan, z i j  h e t d a t de meeste openbare ru im te n
en de wroeger brede t r o t t o i r s  tegenw oord ig  z i j n  o p g e o ffe rd
om p a rk e e rp la a ts e n  woor a u to 's  te  maken.
Er z i j n  in  h e t Gooi en ige  m erkwaardigheden in  de complexen,
d ie  door de woningbouwwerenigingen in  hun b e g in t i jd  t o t  stand
z i jn  g e b ra c h t, aan te  w ijz e n . In  Naarden i s  h e t oudste  com
p le x  wan de bouww erenig ing "V o lk s b e la n g " , waarwan de e e rs te
steen  h e t ja a r t a l  1919 d ra a g t, gelegen in  de w esting  op de
p la a ts  waar wroeger h e t Joodse k e rk h o f i s  geweest. Daarwan
g e tu ig t  nog een d a w id s te r in  h e t m etse lw erk wan een wan de
topgew e ls wan de w oningen. Een ander complex wan deze wer-
e n ig in g , ook wan k o r t  na de e e rs te  w e re ld o o r lo g , i s  gelegen
in  h e t tu in d o rp  K e w e rd ijk . De woningen waren meer a ls  t i j d e 
l i j k  bedoeld  en dus w r i j  s le c h t  gebouwd, maar de tu in e n  b i j
deze woningen z i j n  wan a fm e tingen  d ie  woor de tu in  wan een
f l in k e  w i l la  n ie t  onderdoen. Ook in  Laren i s  een complex wo
n in ge n , wan de w oningbouw w ereniging genaamd "De E r fg o o ie rs " ,
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waar de woningen zulke grote tuinen hebben. De eerste bewo
ners daarvan voorzagen in hun levensonderhoud mede door het
kweken van groente in de eigen moestuin, die ze dus door de
vereniging bij de woning verschaft werd. Deze woningen in
Laren hebben nog rieten daken. (afb. 56)
In Bussum zijn complexen met merkwaardige bijnamen, zoals
"Jeruzalem" voor de witte huizen aan de Godelindestraat, "de
Bolsjewiek" waarmee de huizen met rode pannendaken aan de
Adelheid- en Luitgardestraat werden aangeduid .
In elke Gooise plaats zijn wel woningcomplexen waar een heel
verhaal over te schrijven is, zowel over de sociale kant en
de wordingsgeschiedenis als over de architectuur en de lig
ging. Misschien kom ik daar binnenkort nog eens aan toe.
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Cuypers’ symbolische kerkarchitectuur
Opdat de kerk r ijk  z ij aan
Goeds, Schoons en Waars E.L.Hoffman-Klerkx - Utrecht
(J.A. Alberdingk Thijm in de
Dietsche Warande, 1858)

T o t de gebouwen, d ie  mede h e t  a a n z ie n  van h e t  Gooi b e p a le n ,
behoren  onde r  meer de k e rk e n  van de XlXe eeuwse bouwmeester
D r .  P .J .H .  Cuypers (Roermond 1 8 2 7 -1 9 2 1 ) .  De d r i e  ke rke n  waar
h e t  h i e r  om g a a t ,  de S t . V i t u s  i n  B la r ic u m  (o n tw e rp  1862- ge
bouwd 1 8 7 1 ) ,  de S t .  V i t u s  i n  Bussum (on tw e rp  1881- geb .1 6 8 3 :
t o r e n  on tw orpen  en gebouwd doo r  z i j n  zoon i r .  J o s .  C uypers )
en de S t .  V i t u s  i n  H i lv e rs u m  (o n tw e rp  1890- u i t g e w e r k t  door
J o s .  C uype rs ; bouw g e l e id  doo r  K .P .C .  de B aze l 1 8 9 1 -9 2 ) ,  zijn
wat hun u i t e r l i j k e  v e r s c h i j n i n g  b e t r e f t  n a t u u r l i j k  genoeg
zaam bekend b i j  de in w o n e rs  van h e t  G oo i .  I k  g e e f  e r  daarom
de v o o rk e u r  aan i n  t e  gaan op i e t s  d a t  z i c h  aan de o n m id d e l 
l i j k e  waarneming o n t t r e k t ,  n a m e l i j k  de id e e ën  d ie  te n  g ro n d 
s la g  l i g g e n  aan de vo rm gev ing  van deze k e rk e n .
Het b e g in  van de XlXe eeuw g e e f t  i n  de ons om r ingende  la n d e n ,
a ls o o k  i n  e ig e n  la n d ,  een g ro e ie n d  a a n ta l  k u n s te n a a rs  t e  z ie n
d a t  z i c h  v e r z e t  tegen  h e t  v e r s t a n d e l i j k  academisme d a t  de
k u n s te n  aan r e g e l s ,  a f g e l e i d  van de c u l t u u r  van G r ie k e n  en
Romeinen, t r a c h t  te  b in d en  en tegen  de v e r d r i n g i n g  van h e t
handwerk doo r  m ach ines . D i t  l e i d d e  i n  de a r c h i t e c t u u r  t o t  v e r 
w e rp in g  van h e t  k l a s s i c i s t i s c h e  bouwen en t o t  een h e rw a a rd e 
r i n g  van de G o t is c h e  b o u w s t i j l  i n  e s t h e t i s c h e  z i n ,  wat v e r 
v o lg e n s  l e i d d e  t o t  een h e rn ieuw de  b e l a n g s t e l l i n g  v o o r  de Go
t i s c h e  b o u w te c h n ie k .  Met b e t r e k k in g  t o t  de kerkenbouw kwam
daa r  nog een i d e o lo g i s c h  a s p e c t  b i j .  De v o o rs ta n d e rs  van de
G o t ie k  keu rden  de k l a s s i c i s t i s c h e  a r c h i t e c t u u r  a l s  n i e t  ge
ë ig e nd  v o o r  een c h r i s t e l i j k e  k e rk  a f  op g rond  van h e t  f e i t
d a t  ze was a f g e l e i d  van de b o u w s t i j l  van een h e id e n se  c u l t u u r .
Ze s te ld e n  daa r  a l s  hun i d e a a l  te g e n o v e r  de k e rk e n  u i t  de
g l a n s t i j d  van de G o t ie k ,  de X l I I e  eeuw, de t i j d  w a a r in ,  i n
hun ogen, h e t  z e d e l i j k  b e s e f  op een hoog p e i l  s to n d .

C u yp e rs ,  d ie  z i j n  loopbaan  a l s  a r c h i t e c t  o m s t re e ks  1850 be
gon, was i n  de ban van deze bew eg ing . Z i j n  v u r i g e  wens was de
oude t e c h n ie k  van de gew e lfbouw  weer to e  t e  passen en om weer
n ieuwe m o g e l i j k h e d e n  te  scheppen v o o r  h e t  handw erk , w aa r to e
h i j  een w e r k p la a t s  o p r i c h t t e  v o o r  h e t  v e r v a a r d ig e n  van k e r k -
m e u b i l a i r .  Z i j n  a r c h i t e c t u u r  moet een symbool z i j n  van de
R o o m s -K a th o l ie k e  l e e r .  De om stand igheden  waren b e p a a ld  guns
t i g  vo o r  de v e r v u l l i n g  van z i j n  wensen. De R oo m s-K a th o l ie ke n ,
d ie  eeuwenlang hun g o d s d ie n s t  i n  s c h u i l k e r k e n  hadden be ledery
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mochten dat sinds het begin van de eeuw, als gevolg van de
ideeën van de Franse Revolutie die in Nederland werd omgezet
in vrijheid en gelijkheid van godsdienst voor iedereen, weer
openlijk doen en de vraag naar nieuwe kerken was groot. Maar
de koerswijziging die zich in de wereld van de kunst aan het
voltrekken was, had nog nauwelijks invloed gehad op de op
drachtgevers. Zij stonden aanvankelijk dan ook vrij onver
schillig tegenover de nieuwe stroming. Tenslotte was de St.
Pieter in Rome ook nooit Gotisch geweest; waarom moesten hun
kerken dat dan wel zijn? Cuypers vond een belangrijke mede
stander in zijn vriend en latere zwager Joseph A. Alberdingk
Thijm (1820-'89), dichter, schrijver en estheticus en vurig
strijder voor de culturele emancipatie van de Rooms-Katho-
lieken. Het was indertijd enkele onderzoekers al opgevallen,
dat veel oude kerken geörienteerd waren, d.w.z. dat de leng-
te-as in oost-west richting liep en wel zo, dat het koor in
het oosten lag en de ingang in het westen. Door eeuwenlange
verwaarlozing van dit principe was het in de vergetelheid ge
raakt en toen Cuypers het weer wilde invoeren stuitte hij op
tegenstand. Hij vroeg Thijm daarom een onderzoek te willen
instellen naar deze "Heilige Linie". Thijm legde zijn bevin
dingen neer in de "Dietsche Warande", een tijdschrift dat hij
in 1854 had opgericht als orgaan voor een herlevend Katho
licisme. De studie over "de oöstwaartsche richting van kerk
en autaar als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst" ver
scheen in 1857 om in 1858 als afzonderlijk geschrift te wor
den uitgegeven. De invloed ervan was aanvankelijk gering. De
doorbraak kwam pas in 1869 met de oprichting van het St. Ber-
nulphusgilde te Utrecht, een vereniging van priesters en
leken, die zich tot doel had gesteld de kerkelijke kunst te
vernieuwen, maar in tegenstelling tot Cuypers, deze kunst
baseerde op de late Gotiek van het Nederrijnse gebied.

De symboliek die Thijm in de "Dietsche Warande" beschrijft,
is gebaseerd op de middeleeuwse symboliek die inmiddels in
Engeland was herontdekt. Niet alleen het gebouw zelf, maar
ook de mensen die er zich in bevinden, hebben een functie in
de totale symboliek, waarin men weer een aantal niveau's kan
onderscheiden. Zo herinnert de omtrek van het gebouw, de
kruisvorm, aan de kruisiging van Christus; symboliseert de
west-oostlijn van de kerk in relatie tot de kerkgangers de
gang van het wereldlijke naar het geestelijke leven en zijn
de horizontale en verticale verdelingen in drieën een afspie
geling van de Christelijke leer. Ik zal op elk van deze drie
niveau's nader ingaan voor zover relevant voor de drie Gooi-
se kerken.
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59. Oorspr. plattegrond St. Vituskerk, Blaricum, arch. P.J.H. Cuypers, 1871.
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1. De kruisvorm
De georiënteerde kruiskerk is de meest geëigende vorm voor

een christelijke kerk, waarbij het koor in het oosten ligt en
de ingang in het westen. Voor de oriëntering geldt het punt
van zonsopgang in het zomersolstitium. De oriëntatie kon in
de praktijk echter niet altijd doorgevoerd worden; de vorm
van de kavels liet zulks, vooral in oude stadswijken, niet al
tijd toe. Omdat de symboliek van het kerkgebouw staat of valt
met de Heilige Linie werd in die gevallen uitgegaan van een
denkbeeldige oost-west lijn. Een georiënteerde kerk is bijv.
de St. Vitus van Blaricum. (afb. 59 en 60)
Middeleeuwse kerken vertonen in de as van het koor, dat het
Hoofd van Christus verbeeldt, vaak een afwijking. Is die af
wijking naar het zuiden gericht, dan werd dit gezien als het
neigen van het Hoofd van de Heiland, toen Hij met gal en edik
werd gelaafd. In Zijn Stervensuur neeg de Heiland Het Hoofd
naar het noorden, naar zijn Moeder Maria, die onder het Kruis
stond. Heeft een kerk een kooromgang met straalkapellen, dan
stelt deze opbouw de doornenkroon op het Hoofd van Christus
voor. De Hilversumse Vitus bezit wel een kooromgang, maar
geen straalkapellen. In plaats daarvan steken de koorsteun-
beren als scherpe doorns naar buiten, (afb. 61).De doopkapel
in de noord-westhoek, de uitvaartkapel in de zuid-westhoek en
de kapellen in de transeptarmen stellen de nagelwonden voor.
De St. Vitus in Bussum heeft, in afwijking van het voorgaande,
geen kruisvorm. Dit komt, omdat het kerkbestuur Cuypers de
opdracht had gegeven een kerk te bouwen naar het voorbeeld
van de Broederenkerk te Zutphen. (afb. 63 en 64)

2. Van wereldlijk naar geestelijk leven
Naar Thijm's opvattingen behoort een goede kerk uit drie

delen te bestaan: zowel van west naar oost als van noord naar
zuid, maar ook ruimtelijk, zoals we later zullen zien. De
driedeling van het kerkgebouw van west naar oost in schip,
transept en koor komt overeen met de Strijdende, Lijdende en
Overwinnende Kerk. De voorhal of narthex, ook wel paradijs
genoemd, is de ruimte tussen de twee westelijke torens of on
der de - enkele - ingangstoren en hoort nog niet tot de ei
genlijke kerk. Hier mogen de ongedoopten en penitenten komen.
De plaats van de doopvont hoort dan ook in het westelijke
deel van de kerk te staan en wel onder de noordertoren of in
de noord-westhoek. Bij de St. Vitus in Hilversum bevond de
doopvont zich aanvankelijk ook op die plek. Met het aanpassen
van de liturgie aan de nieuwe opvattingen in de jaren zestig
van deze eeuw, werd het doopgebeuren binnen in de kerk ge
bracht. Nog in 1936 werd bij de verbouwing en uitbreiding
van de St. Vitus in Blaricum de doopkapel in de noord-west-
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61. Plattegrond, St. Vituskerk, Hilversum, arch.P.J.H.Cuypers, 1891-1892.
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62. St. Vituskerk, Hilversum.
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hoek geplaatst.
Vanuit het paradijs komende betreedt de gedoopte dat deel van
het gebouw dat de Strijdende Kerk verbeeldt, nl.het schip.
Mannen en vrouwen scheiden zich hier; de vrouwen begeven zich
naar de noordzijde en de mannen naar de zuidzijde van het
schip. Het noorden was de plaats, waar Maria onder het Kruis
stond. Door Haar is deze zijde van de kerk de begenadigde zij
de geworden. Doorgaans bevindt de sacristie zich eveneens
aan deze kant. De scheiding van mannen en vrouwen werd trou
wens pas na de oprichting van het St. Bernulphusgilde door
gevoerd.
Het transept is de plaats, waar de beeltenissen van de mar
telaren vóór het koor staan opgesteld; martelaren voor het
geloof waren zij; vandaar de naam Lijdende Kerk voor dit deel.
Op de triomfboog, die de scheiding aangeeft tussen transept
en koor, staat vaak het laatste Oordeel afgebeeld. Wie dit
oordeel gepasseerd is bereikt de zaligheid, in de Overwinnen
de Kerk.
De driedeling van west naar oost wordt nog versterkt door
verschil in vloerniveau, oplopend van schip naar transept
naar koor.
3. De Christelijke Leer

Het getal drie duidt in het algemeen de drie Christelijke
deugden aan: Geloof, Hoop en Liefde, maar ook nog vaker de
Heilige Drievuldigheid, waarvan de betekenis in vele delen
van de kerk ligt opgesloten. Zo zijn daar in de eerste plaats
de drie westelijke deuren, die toegang geven tot de drie
kerkpanden - het schip met de twee zijbeuken - voorts de drie
delige opbouw van de travee, te weten: de boog, het triforium
en het lichtbeukvenster, dat op zijn beurt met zijn driede
ling door twee posten binnen een puntboog eveneens de Trini
teit vertegenwoordigt. In het algemeen kan gesteld worden dat
waar drie onderdelen zich tot éên geheel verenigen, hiermee
de verkondiging van het eerste leerstuk van het Christendom
wordt bedoeld bijv. waar drie kerkbeuken zich tot één vor
men; de drie vensters in de middelste zijden van de koor-
veelhoek; de drie treden, die naar het hoofdaltaar voeren
enz. Waar de kerk vijf beuken telt,stellen deze de vijf boe
ken van Mozes voor, die naar het Nieuwe Testament leiden, nl.
naar het Allerheiligste in het koor. De Hilversumse St. Vitus
bergt zowel het drie- als het vijfbeukige kerktype in zich.
(afb. 61)
Bij de driedeling van de kerk van noord naar zuid wordt de
noordkant gezien als de plaats van de duistere machten en van
de heidenen. Het evangelie wordt daarom aan deze zijde door
de diaken gelezen en wel met het gezicht naar het Noorden.

TVE 11-143



f!
r  ^

w ew Ê '4#^

65. Ontwerp St. Vitnskerk, Bussum, arch. P.J.H. Cuypers, 1881.

23

1
T ..■1

64. St. Vituskerk, Bussum, 1883.
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De zuidzijde is de plaats van het Licht en hier wordt het
epistel gelezen. De beide transeptarmen stellen resp. het
Noordelijk- en het Zuidelijk halfrond voor, ter weerszijden
van de kruising waar beide delen elkaar ontmoeten.
Thijm stelt voorts, dat "evenals bij een goede kerk de ver
deling in drieën is, de hoofdverdeling des torens ook zoveel
bedraagt". De beide onderste verdiepingen zijn dan vierkant
van grondslag, de derde achthoekig. Volgens Thijm wordt een
achthoek verkregen door twee vierkanten overhoeks op elkaar
te leggen. De vierkanten stellen God de Vader en God de Zoon
voor, die samen de Heilige Geest doen ontstaan. Een achtkan
tige torenlantaarn was ten tijde van de middeleeuwen in de
Nederlanden het ideaal van de monumentale torenbouw, zie de
Dom van Utrecht. Voor de Bussumse St. Vitus had Cuypers oor
spronkelijk een dergelijke open achtzijdige lantaarn voor
ogen gehad, (afb.63). De toren van de Hilversumse St. Vitus
is vrij hoog (98 m.) en wel "zoveel in de hoogte als de kerk
lang is". Zo hoorde het volgens Thijm, die vele jaren gele
den verkondigde, dat "de oostwaartse strekking der kerk God
in de lengte verkondigt en de toren in de hoogte". De enkele
toren in het westen beduidt bovendien, dat er voor de Chris
tenen slechts één God is.

In het jaar voorafgaande aan het ontwerpen van de St. Vitus
in Hilversum was Alberdinck Thijm heengegaan. Vrijwel zeker
is deze Vituskerk een eerbetoon aan de man, die zich zo voor
de Katholieke zaak had ingespannen.
In het kort is hiermee de symboliek van de belangrijkste on
derdelen verklaard van de stoffelijke kerk, die op haar beurt
symbool is van de geestelijke kerk. Bovendien zijn Cuypers'
kerken stuk voor stuk symbolen van het herlevende Katholi
cisme van de XlXe eeuw, die aan zijn gebouwen een extra di
mensie hebben gegeven en waaraan zijn naam en die van Thijm
voor altijd verbonden zullen blijven.
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Zorg voor onze culturele erfenis

R.M.H. Magnée - Hilversum

De o p d ra c h t  t o t  d i t  a r t i k e l  werd ingegeven  doo r de a c t u a l i 
t e i t  van d i t  nummer van TVE d ie  een s p e u r t o c h t  beoog t naa r
h e t  j o n g s t e  v e r le d e n  van onze gebouwde om gev ing . C e n t r a a l
s t a a t  d a a r in  de mens en z i j  d ie  een voorname r o l  sp e e lden
met b e t r e k k in g  t o t  de gebouwde om gev ing , met name de a r c h i 
t e c t e n .  De lo o p  van de g e s c h ie d e n is  h e e f t  a l  een s c h i f t i n g
a a n g e b ra c h t  i n  de w a a rd e r in g  van de doo r  ons b e l a n g r i j k  en
m in d e r  b e l a n g r i j k  gea ch te  f i g u r e n .  Een h a c h e l i j k e  zaak om
m eerdere  redenen . Immers de v o r i g e  eeuw b i j v o o r b e e l d  h e e f t
beroemdheden gekend d ie  nu com p lee t  v e rg e te n  z i j n ;  m iskende
f i g u r e n  van to e n  le v e n  nu i n  de g e s c h ie d e n is  v o o r t .  Daarom i s
h e t  s t e l l i g  b e l a n g r i j k  t e  zoeken naa r  een consensus op grond
van b l i j v e n d e  w aarden. Z u lk s  kan een b e l a n g r i j k e  ta a k  z i j n
van TVE, w i l l e n  w i j  n i e t  a l l e e n  met f e i t e n  en f e i t j e s  b e z ig
z i j n ,  hoe w a a rd e vo l  d i t  v o o r  de g e s c h i e d s c h r i j v i n g  op z i c h
z e l f  ook i s .  B e l a n g r i j k  d a a r b i j  i s  h e t  "w e rke n "  d e r  e lem en
te n  van de gebouwde omgeving te n  o p z ic h te  van de maatschappij
o f  an d e rs  gezegd h e t  " t a f e r e e l "  w a a r in  " l a  comédie hum a ine"
z i c h  a f s p e e l t  zou d a a r b i j  een o b j e c t  van s t u d i e  d ie n e n  te
z i j n ,  de " r e g i e "  i n  h e t  s p e l  de r  w e rk in g e n  en de " r e g i s s e u r "
d a a rv a n ,  hun b e d o e l in g e n  en waarneembare e f f e c t e n  z o a ls  z i j
nu nog na v i j f t i g  j a a r  werken .

Een van d ie  " r e g i s s e u r s "  was a r c h i t e c t  W i l le m  M a r in u s  Dudok,
w iens  werk i n  mei 1981 i n  h e t  c u l t u r e e l  cen trum  "De V a a r t "
i n  H i lv e rs u m  en l a t e r  e l d e r s  z a l  worden te n t o o n g e s t e ld .  Deze
t e n t o o n s t e l l i n g  zou z i j n  u i t w e r k in g  m issen a l s  a l l e e n  maar
gekeken werd n a a r  min o f  meer f r a a i e  a fb e e ld in g e n  van bouw
w erken , zonde r z i c h  bew ust t e  worden van de " w e r k in g "  d ie
daa rvan  u i t g a a t .  Het g a a t  om de b e le v in g s w a a rd e  v o o r  de men
sen d ie  daarmee omgaan.
H e laas  i s  i n m id d e ls  aan de o o r s p r o n k e l i j k e  b e d o e l in g e n  van de
" r e g i s s e u r "  v e e l  a fg e d a a n , dan wel w o rd t  de o o r s p r o n k e l i j k
b e doe lde  " r e g i e "  n i e t  v o o r t g e z e t  o f  i s  deze o n v o l t o o id  ge
b le v e n .  D e rh a lv e  i s  th a n s  een D u d o k - S t i c h t in g  o p g e r i c h t  d ie
b e g r ip  b i j  de g e b r u ik e r s  en de b e v o lk in g  w i l  b rengen  v o o r  de
"m ise  en s c è n e " ,  de w e r k e l i j k e  c u l t u r e l e  e r f e n i s ,  o p d a t  z i j n
o e u v re  een werkzaam b e s ta n d d e e l  z a l  kunnen inhouden  v o o r  de
to e k o m s t ,  v o o r  z o v e r  deze nog e s s e n t i e e l  z a l  kunnen w erken .
E n ke le  w e z e n l i j k e  kenmerken van deze " r e g i e "  zouden h i e r  i n
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het vooruitzicht van de tentoonstelling genoemd kunnen wor
den ter toetsing van het geschiedkundig proces dat door de
inzet van zijn gedachten een richting heeft gevonden.
Eerst de landschappelijke "regie".
De landschappelijke regie

Uoordat er nog sprake was van een Goois natuurreservaat ont
vouwde Dudok een visie van een inperking van de stedelijke
groei ten opzichte van het omringende landschap. De struc
tuur en ornamentatie van beide onze omgeving bepalende, ele
menten zouden daardoor tot een geëigende ontwikkeling kunnen
geraken. Deze visie bracht hij ook elders naar voren, niet
alleen in zijn stedebouwkundige plannen, maar ook bij de land-
schapsinrichting van de nieuwe IJsselmeerpolders.
Hij verzette zich evenzeer tegen het "morsen" van huizen in
de natuur, als het "verkruimelen" van het landschap. Daarom
pleitte hij voor bondige stedebouw en bondige distributie van
landschappelijke elementen in het nieuwe land, waarin hij
reeds een plaats voor het massa-toerisme inruimde door een
meanderende bosstrook op de arme gronden tussen Harderwijk
en Hoorn.
Zijn vj.sie tot beperking van de groei van Hilversum tot hon
derd duizend inwoners werd weliswaar heftig bestreden maar
blijkt thans te worden bewaarheid, echter zijn gedachten over
de bosstrook voor het massatoerisme in de nieuwe polders wer
den helaas niet gevolgd.

Aan de relatie stad-land, waarover later, besteedde hij gro
te aandacht. Hij verzette zich bijvoorbeeld sterk tegen hoog
bouw aan de grenzen tussen stad en land - hoger dan de "boom
grens"; hoogbouw daar overheerst het landschap, maakt de
ruimtelijke illusie kleiner. Indien U nu in het Goois land
schap rondkijkt ziet U dat hij gelijk had en ook elders waar
fraaie stedebouwkundige landschappen worden verpest, zoals in
Parijs waartegen nu in brede kringen verzet is gerezen.

Over de eigenlijke stedebouw had hij eveneens pregnante
ideeën. Hij sprak over de "orkestratie" van de gebouwde om
geving, waarin naast "symphoniën" ook plaats was voor "ka
mermuziek", dat wil zeggen structuren en ornamentaties die,op
elkaar afgestemd behoren te zijn. Daarbij was hij, hoewel
"modern" als architect en stedebouwkundige, zich zeer wel be
wust van historische stedebouwkundige structuren, en de or
namentaties daarvan, wel te verstaan inhoudelijk en niet
alleen uiterlijk. Sinds het begin van zijn huwelijk, op zijn
huwelijksreis, werd hij geboeid door de steden van Toscane
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65. W.M. Dudok.

in het landschap, de bondigheid daarvan en de wijze waarop
in die steden bijzondere gebouwen en monumenten in het stads
beeld werdén geplaatst. De bekoring van onze renaissance-ste-
den door het blijmoedig gebruik van kleuren ontging hem niet.
Trouwens historisch denken is nimmer een beletsel om eigen
tijdse architectuur en stedebouw te plegen indien blijvende
waarden zich daarin kunnen doen gelden.

Inhoudelijk zag Dudok de functies van zijn gebouwen nooit in
de eerste plaats rationeel constructief. Zo waren zijn kleu
terscholen eerder functioneel naar de gebruikswaarde: "een
eerste vriendelijke les", een theater in de eerste plaats een
"feestelijke ontspanning"; een raadhuis meer dan een kantoor
maar een zetel van het stedelijk gezag, een waardige ontvang
kamer van de burgerij.

Het Hilversumse raadhuis

Dit belangrijke gebouw uit zijn oeuvre wordt door de gehele
wereld nog steeds als fraai ervaren, het spreekt ons nog
aan....Waarom....? De structuurervaring en de ornamentaties
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daarvan lopen parallel, de dynamiek van de ruimtelijke "be
leving" is nog steeds evident omdat zij in die optiek ook
"georkestreerd" werden. Te weten van het ruimtelijke inlei
dende moment, tot een expositie van het gekozen thema - de
rechthoekige vormen en ruimten - ieder met een eigen opmaat,
van deemoedig gestrekte ruimten, via in zich rustende vier
kante vormen, naar de trotse vorm van de toren, veroorzaken
de een reeks van belevenissen, voerende naar een apotheose
en een afsluiting, waarin het thema nog doorklinkt tot in de
kleinste details. In deze "partituur" klinken rijke instru
mentaties, allen gericht op een bepaalde dramatiek, zoals de
opgang naar de trouwzalen bijvoorbeeld, een voorname functie
van een Nederlands raadhuis; alles vormt een onlosmakelijk
geheel.
De beperking van een raadhuis tot wat thans heet een stads
kantoor zou hem een gruwel zijn. Een ander voorbeeld: in zijn
regie waren de stoelen van de raadsleden en burgemeester en
wethouders "zetels", geen stoelen als in elke andere verga
derzaal .
In zijn visie voorzag hij een integrale, organisch-hiërar-
chisch geordende aanpak van functies. Daarom voorzag hij een
eliminatie van bepaalde functies in het raadhuis, zoals de
tijdelijke groei van de dienst van publieke werken, zolang
Hilversum zou groeien naar 100.000 inwoners. Het ware te wen
sen dat, nu er mogelijkheden geboren zijn tot eliminatie van
bepaalde afdelingen welke in de oorspronkelijke opzet van
het raadhuis niet werden voorzien, besloten zou kunnen worden
tot een renovatie van het gebouw in zijn oorspronkelijke staat
en tevens tot een bijstelling van het reeds te lang uitgestel
de onderhoud. "Tussen Vecht en Eem",tezamen met de Dudok-Stich-
ting in een formeel verband zou hier in de zorg om onze cul
turele erfenis werkzaam kunnen zijn.

Gewone woningen, ook de eenvoudigste, hadden de aandacht van
de stadsbouwmeester en van de wereld, o.a. Adenauer, burge
meester van Keulen. Zijn visie op het volkshuisvestingspro-
bleem in de eerste decaden van deze eeuw kan nog steeds gel
den als oplossing van dit "eeuwige" probleem. Met de eenvou
digste middelen "componeerde" hij eenvormige, goedkope hui
zen aan straatwanden en op een dusdanige wijze dat een "me
lodie" ontstond die klonk als "kamermuziek", geen botte her
haling in kwantitatieve zin die verveling oproept.
In de -totale compositie maakte hij bewust gebruik van bij de
buurt behorende elementen als kerken en scholen. Zelfs in
troduceerde hij een gescheiden rioolstelsel om met vijvers
en met een adequate groenvoorziening, de beleveniswaarde van
de buurt te verhogen. Deze geïntegreerde aanpak van het
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volkshuisvestingsprobleem zou later een vorm vinden in ge
meentelijke uitbreidingsplannen! Deze bestemmingsplannen
vervaardigde hij dan ook voor vele gemeenten in ons land en
elders in de wereld. Zijn pionierswerk kreeg erkenning door
cultuurfilosofen als Lewis Mumford in zijn standaardwerken
als de Story of Utopia's (1922), Culture of Cities (1938).

Filosofie zonder papieren

Ten slotte de plaats van Dudok, als "eenling" in de archi
tectuurgeschiedenis, zoals de gelovigen in "collectiviteiten"
hem plegen te betitelen. Vandaar de vraag: heeft hij "school"
gemaakt?
In strikte zin kan dat niet worden gezegd, maar wat betekent
zulks eigenlijk?
Het kennen van zijn werk en het lijdelijk navolgen van zijn
vormentaal geeft niet in het minste blijk van waardering voor
zijn intellectuele verrichtingen. Eerder dienen de psychische
mechanismen die aan het werk zijn geweest te worden onder
zocht; waarnemingen abstraheren om tot werktuigen te worden
voor een toekomst.
Trouwens Dudok zelf stelde steeds dat degene die zich her
haalde een dief zou moeten worden genoemd. Door zijn wijze
van zien en dankzij zijn vermogen voorafgaande ontwikkelin
gen te toetsen op hun inhoud kreeg zijn blik de vrijheid om
historische situaties te beschouwen, bevrijd van hun bijzon
dere vormen van zichzelf.
De historische rede der dingen is immers: wat is geweest -
wat is - of wordt, is dat of zal dat zijn, eens en voor al
tijd, maar is dat geworden en zal niet meer zijn....Daarom
was Dudok voortdurend op weg.... Laconiek zou kunnen worden
geformuleerd dat het verschijnsel "Dudok" geen aanleiding
heeft gegeven tot bepaalde filosofiën, ja zelfs dat zijn uit
spraken in zekere zin naïf en ongerechtvaardigd schijnen te
zijn. Echter, hij formuleerde zijn gedachten in zijn praktijk
als bouwmeester. Zijn werk vormt een these, dus een aktie die
niets minder betekent dan dit: het kennen ervan is niets
zelfstandigs op zichzelf, maar is een functie voor een schep
pend leven, hetwelk op zijn beurt tot taken kan aansporen,
een zich gedragen als hij - een filosofie zonder papieren.
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W.M. Dudok (1884 - 1974)

Dit jaar bestaat het Raadhuis van Hilversum - het bekendste
bouwwerk van de architect en stedebouwkundige Willem Marinus
Dudok (1884-1974) - vijftig jaar.
Naar aanleiding daarvan wordt van 2 t/m 31 mei in het Cultureel
'Centrum De Vaart te Hilversum een tentoonstelling gehouden
over leven en werk van Dudok. Ten behoeve van de tentoonstel
ling verschijnt een uitgebreide catalogus over Dudok (ca 130
pagina's en 235 illustraties).
Catalogus en tentoonstelling zijn een gezamenlijke onderne
ming van de Stichting Architectuurmuseum te Amsterdam en de
dienst voor cultuur van de gemeente Hilversum.De tentoonstel
ling en de catalogus zijn samengesteld door Max Cramer,Heleen
Pronk en Hans van Grieken, die hun doctoraalscripties aan Dudok
wijdden.De vormgeving van de tentoonstelling is in handen van ar
chitect Ir.M.Zwarts. Het materiaal voor deze catalogus is voor
een groot gedeelte te vinden in het "Dudok—archief", dat in
1974 aan de Stichting Architectuurmuseum werd geschonken en
in beheer is bij het Nederlands Documentatiecentrum voor de
Bouwkunst te Amsterdam, een onderdeel van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.
Het archief bevat een groot aantal tekeningen, schetsen, fo
to's en correspondentie uit Dudoks eigen bezit.
Ook het Dudok-archief van de Dienst Publieke Werken van Hil
versum is door de Stichting Architectuurmuseum in langdurig
bruikleen verworven.
Het grootste gedeelte van Dudoks oeuvre in de vorm van teke
ningen, schetsen en foto's is dan ook nu op één plaats ge
ordend aanwezig.

Tentoonstelling

De tentoonstelling zal een aantal facetten van Dudok belich
ten. Allereerst wordt ingegaan op biografische gegevens, ver
volgens worden de bekende aspecten van Dudoks werk opgesomd
en daartegenover wordt een veel groter aantal meer onbekende
zaken geplaatst. Dan wordt een aantal thema's in zelfstandige
onderdelen verder uitgewerkt. Zo is er een onderdeel "archi
tectonische ontwikkeling", omdat er veel meer fasen zijn aan
te wijzen dan algemeen bekend verondersteld kan worden. Bo
vendien is de relatie met de Nederlandse architectuur veel
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sterker dan men in eerste instantie vermoedde.Een ander the
ma is raadhuisbouw, omdat Dudok behalve het overbekende Hil-
versumse raadhuis meer raadhuizen heeft ontworpen. Hierin
handhaafde hij vaststaande ideeën over de functie van een
raadhuis, hetgeen tot een dramatische botsing leidde met de
inmiddels algemeen herziene opvattingen over raadhuisbouw.
Een thema waar eveneens aandacht aan zal worden besteed is
scholenbouw, omdat Dudok ongeveer twintig scholen in de ge
meente Hilversum heeft gebouwd, die in heel Europa aandacht
trokken door hun fraaie vormgeving en inpassing in een stede-
bouwkundig patroon.
Stedebouw is een ander zeer belangrijk onderdeel, waar ruime
aandacht aan zal worden besteed. Bijna 40 jaar heeft Dudok
als geen amder het gezicht van Hilversum kunnen bepalen en
van 1934 tot 1952 heeft hij zich met stedebouwkundige plannen
in Den Haag bezig gehouden. Daarnaast heeft hij ook in plaat
sen als Velsen, Zwolle en Amsterdam bemoeienis met stedebouw
kundige ontwikkelingen gehad.
De tentoonstelling wordt afgerond met een gedeelte, waarin
nader wordt ingegaan op de vraag in hoeverre Dudok invloed op
de Europese architectuur heeft gehad.
In Hilversum zullen bovendien meubelen en andere voorwerpen
worden getoond, die Dudok speciaal voor het Hilversumse raad
huis heeft ontworpen.

Dudok

Het centrale gegeven bij de in de catalogus gepresenteerde be
schouwingen over Dudok is diens positie op de tweesprong tus
sen stedebouw en architectuur. De tegenstelling tussen archi
tectuur - door Dudok opgevat als de zeer individuele esthe
tische uiting van de traditionele bouwmeester, die het vol
ledige vertrouwen van zijn opdrachtgever genoot - en stede
bouw, - het gecompliceerde samenspel van velerlei specialis
men -, heeft een zwaar stempel gedrukt op zijn hele waarde
ringsgeschiedenis. Vooral in de latere fasen van zijn loop
baan (de wederopbouw van een aantal Nederlandse steden na de
Tweede Wereldoorlog) komt dit conflict scherp aan het licht.
In Hilversum kon hij evenals Mansart in de 18de eeuw,- de door
hem zeer bewonderde hofarchitect van Lodewijk XIV -, vrijwel
ongehinderd zijn gang gaan toen hij daar werkzaam was, aller
eerst als directeur van Publieke Werken en later (1928) als
stadsarchitect.
In 1933 werd hij "uitgeleend" aan de gemeente Den Haag om mee
te werken aan de uitbreidingsplannen voor deze stad. Tijdens
de Duitse bezetting, een tijd waarin weinig kon worden ge
bouwd, hield hij zich bezig met het ontwerpen van het
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"K e rn p la n " voor de gemeente H ilve rsu m : een r ig o re u z e  h e rs tru c 
tu re r in g  van h e t s ta dsce n tru m .
In  1945 werd h i j  aangezocht voor h e t maken van een algemeen
p la n  voor de wederopbouw van h e t in  de o o r lo g  zwaar g e tro f fe n
Den Haag. S le c h ts  een k le in  g e d e e lte  van de door hem o p g e s te l
de p lannen werd u itg e v o e rd .

A r c h i t e c to n i s c h e  o n tw ik k e l in g

a . 1907-1916. S te rk  g e ïn s p ire e rd  door B e rlage  en met name door
de Beurs in  Amsterdam. Kenmerken: a fw is s e l in g  in  baks teen 
n a tu u rs te e n , systeem ontw erpen.

b . 1916-1920. Aandacht v e r s c h u if t  naar de Amsterdamse S choo l.
Kenmerken: v e e l d e c o ra tie v e  e le m e n te n ,u itg e v o e rd  in  baks teen ,
v e rs c h il le n d e  m e tse lve rbanden , s ie rsm eedw erk, g la s  in  lo o d
en h e t opnemen van bouwaardewerk in  de ontwerpen.De " f u n c t io 
n e le "  vorm w o rd t lo s g e la te n , meer aandacht w ord t besteed aan
g e v e lp la s t ie k .

c . 1920-1922. B e ïnv loed  door "De S t i j l "  en v o o ra l door

66. Ontwerp Bavinckschool, Hilversum, W.M. Dudok, 1921.
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J.J.P. Oud. De Stijl verzet zich o.a. tegen het nationale ka
rakter van het bouwen (baksteen, rieten daken, dakpannen e.d.)
en wil met nieuwe materialen werken (beton, ijzer, glas). Bij
Dudok uit deze beïnvloeding zich weliswaar niet in het ge
bruik van deze nieuwe materialen maar wel in het werken met
geometrische volumen (blokken, kubussen etc.) die ten opzich
te van elkaar worden verschoven. Voorbeeld o.a. Dr. Bavinck-
school in Hilversum uit 1921-1922 (afb.66).

d. 1923-1929. Hoogtepunt. Deze periode is ondermeer door
J.J. Vriend romantisch kubistisch genoemd. Meest gelukkige
synthese van eigen vormen en beïnvloeding door anderen. Met
name invloed van Frank Lloyd Wright. Sterke horizontale ac
centen mede bewerkstelligd door het gebruik van een speciaal
formaat baksteen en metseltechnieken. Dudok ontkent echter
de invloed van F.L. Wright in zijn vormentaal maar zegt wel
Wright op het punt van het ontwerpen van ruimtes zeer te be
wonderen. Veel werken met niet op functionele gronden terug
te voeren verspringen van de gevelvlakken;verfijndere indeling
van volumen. Ook gedurende deze periode gebruikt hij baksteen,
waardoor de aansluiting met het traditionele bouwen in stand
blijft. Verschillen met het zakelijk bouwen zijn derhalve het
gebruik van baksteen, het niet laten zien van de constructie.
Voorbeelden: Raadhuis Hilversum 1923-1931 (zie afb.67) en het
Nederlands Studentenhuis in Parijs uit 1927-1939 (zie afb.68)

e. 1929-1939."Ik kom hoe langer hoe meer terug van alle uiter
lijke en overbodige versiering bij mijn vormgeving (....)
de massawerking moet op zichzelf al versiering genoeg zijn."
Gevels worden vlakker en er worden grote glaspartijen toe
gepast . Uiterlijk wordt enige aansluiting gezocht bij de
Nieuwe Zakelijkheid.

f. 1939-1946. Invloed van de "Delftse School", die haar in
spiratie vooral in het verleden zocht: Romaans, Renaissance,
de Hollandse 17de en 18de eeuw, met elementen als boogvormen,
zuilen, pilasters en trapgevels. De Delftse School vormde
derhalve een tegenhanger van de Nieuwe Zakelijkheid.

g. 1946-1967. Na de oorlog bleven er twee duidelijke kampen
in de Nederlandse architectuur: De aanhangers van de Delftse
School en diegenen die de uitgangspunten van de Nieuwe Zake
lijkheid vo'ortzetten. Door geldgebrek bij de wederopbouw was
de bouwwijze tamelijk eenvormig en anoniem, een ontwikkeling
waaraan ook Dudok niet ontkomt. Ook in de jaren zestig blijft
Dudoks architectuur anoniem en de gebouwen van hem uit deze
periode zijn slechts voor een getraind oog als ontwerpen van
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Dudok te herkennen.

Raadhuis Hilversum (1915-1931)

De noodzaak tot het bouwen van een nieuw raadhuis in Hilver
sum was een gevolg van de snelle groei van deze gemeente en
de dienovereenkomstige uitbreiding van het ambtenarenappa
raat. Bij de sollicitatieprocedure die voorafging aan zijn
benoeming tot Directeur Publieke Werken in 1915 werd de bouw
van een nieuw raadhuis als één van zijn belangrijkste taken
gepresenteerd. Het eerste ontwerp was al twee maanden na zijn
aanstelling in schetsmatige vorm gereed. Als locatie was de
Kerkbrink gekozen, het "natuurlijke" centrum van de gemeente
en de plaats waar ook het oude raadhuis stond. Vooral sti
listisch is dit plan opmerkelijk: grote invloed van Berlage
is merkbaar, met name in de toren, de geveldecoratie en de
opbouw. Door de eerste wereldoorlog en de economische crises
was het plan echter meer bedoeld om een inzicht te krijgen
in de problematiek van de raadhuisbouw dan om direct te wor
den uitgevoerd. Dudok diende in 1918 twee nieuwe plannen in.
De Raad zou op grond hiervan haar definitieve keus moeten
maken. Het ene plan was nog steeds aan de Kerkbrink gesitu
eerd, het andere plan was voor een terrein aan de 's-Grave-
landseweg ontworpen.

In 1922 stichtte de gemeente een fonds ter financiering van
het raadhuis. Uit praktische overwegingen werd afgezien van
het terrein aan de Kerkbrink. De gemeente kocht tenslotte in
1923 een terrein aan de Witte Hullweg waarvoor Dudok, nü zon
der dat meer van een commissie van deskundigen sprake was,
het definitieve ontwerp maakte. Dit ontwerp werd in juni 1924
ingediend. Na enige problemen - vooral van financiële aard -
werd Dudoks plan, mede onder druk van diens collega's die
een handtekeningencampagne waren begonnen, door de Raad aan
vaard. De uitvoering vindt plaats van 1927 tot 1931. Omdat de
bouw in eigen beheer werd uitgevoerd bedroegen de kosten van
de bouw 1.263.000 gulden hetgeen echter wel 25?ó hoger was dan
in 1927 was geraamd.

Beschrijving Raadhuis

Er is sprake van een sterk contrast tussen de relatief een
voudige grondvorm en de gecompliceerdheid van de gevels. De
grondvorm bestaat uit twee volumes. Het grootste herbergt
zowel de representatieve als administratieve ruimten. Het
tweede, veel kleinere volume, biedt ondermeer plaats aan een
conciërgewoning, een rijwielstalling en een politiepost. De
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monumentale zijde van het stadhuis is de zuidgevel waarvoor
een vijver is ontworpen. Achter deze gevel bevinden zich de
representatieve vertrekken. In de zuidgevel bevindt zich e-
veneens de hoofdingang, die bestaat uit een toegangspad met
trap die door een grote luifel wordt overdekt. Deze partij
wordt benadrukt door de toren. Er is een functionele schei
ding aangebracht tussen deze monumentale zuidgevel, waarach
ter zoals gezegd de representatieve vertrekken zijn onderge
bracht, en de veel eenvoudiger ontworpen noord- oost en west
gevel, waarachter zich het kantoorgedeelte bevindt. De ingang
voor het publiek is in de oostgevel ontworpen. In de niet-
representatieve gevels overheersen horizontale elementen met
name in de vorm van raampartijen. Gegeven de gecompliceerde
opbouw van het geheel - het steeds verschuiven en laten ver
springen van volumen en gevelwanden - is het opmerkelijk dat
het geheel geen rommelig en onoverzichtelijke indruk maakt;
waarschijnlijk is dit te danken aan de lange voorbereidings
tijd, waardoor een afgewogen geheel kon ontstaan.

Het gebouw bracht Dudok grote, zij het niet uitsluitend waar
derende, bekendheid. In Nederland kwam, behalve veel lof, ook
kritiek, zowel van de aanhangers van de traditionele als van
die van de moderne architectuur. De meeste waardering onder
vond hij in Engeland, waar men zeer gecharmeerd was van bak-
steenbouw en men bovendien Dudoks positie als middelaar tus
sen traditioneel en modern bouwen op prijs wist te stellen.
Een verdere indicatie voor de populariteit van het gebouw
wordt gevormd door de zeer hoge bezoekersaantallen.

Naast het Raadhuis van Hilversum heeft Dudok nog ontwerpen
gemaakt voor een raadhuis van diverse andere gemeenten, zoals
Leiden (1929-1932), Den Haag (1932-1939), Amsterdam (1937-
1938), Velsen (1948-1965). Alleen in Velsen is het ontwerp
van Dudok gerealiseerd.

Stedebouw Hilversum

De aanvangssituatie. Toen Dudok in 1915 naar Hilversum kwam
bevond Hilversum zich in een stadium van zeer snelle expan
sie. Na de aanleg van de spoorverbinding met Amsterdam was
het aantal forensen, inwoners, bedrijven en de omvang van de
arbeidersbevolking sterk gegroeid. Rond de oude dorpskern met
woonhuizen, winkels, boerderijen en kleine industrieën waren
na 1874 enkele villawijken gebouwd terwijl in het oosten
- "over het spoor" -, industriële vestigingen waren ontstaan.
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68. Ontwerp Nederlands Studentenhuis, Parijs, W.M. Dudok, 1929.

Uitbreidingsplan 1916-1918, Hilversum

Hoewel h e t e e rs te  u itb re id in g s p la n  n ie t  i s  u itg e v o e rd  i s  h e t
n ie t te m in  in te re s s a n t  omdat Dudok h ie r in  z i j n  stedebouwkun-
d ig e  v is ie  t o t  u itd ru k k in g  b ra c h t. Ten e e rs te  was h i j  van
mening da t e r in  H ilve rsum  met v o o rtv a re n d h e id  nieuwe in d u s 
t r i e  aangetrokken d iende te  worden: H ilve rsum  d iende econo
m isch n ie t  a fh a n k e l i jk  te  z i j n  van de fo re n s e n b e v o lk in g . V er
bonden met deze in d u s t r ie  moesten a rb e id e rs w ijk e n  worden ge
bouwd. In d u s t r ie  en a rb e id e rs w ijk e n  werden door hoog opgaand
groen van e lk a a r  gesche iden . D aarnaast legde  Dudok s te rk  de
nadruk op in  s tand  houden van h e t k a ra k te r  van v i l la d o r p .
P lan tsoenaan leg  werd door hem in  de v i l la w i jk e n  ove rbo d ig  en
z e lf s  d isharm on ië rend  g ea ch t. Ten derde w ild e  Dudok h e t na
tuurschoon  rond H ilve rsum  behouden en beschermen. Z i jn  ideeën
l i j k e n  geënt op d ie  van Ebenezer Howard, d ie  in  1898 h e t be
g r ip  "Garden C i t ie s "  la n ce e rd e . De b e d o e lin g  van deze t u in 
steden was de vo o rde len  van h e t le ve n  op h e t p la t te la n d  en
in  de s ta d  te  com bineren.
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Gemeentelijke woningbouw Hilversum

Vooral de arbeidersbevolking van Hilversum breidde zich snel
uit als gevolg van de vestiging van nieuwe fabrieken. Er be
stond dus grote behoefte aan huizen met lage huren, die in
Hilversum niet bestonden. Bovendien was het investeringskli
maat voor de particuliere woningbouwverenigingen zeer onguns
tig als gevolg van de eerste wereldoorlog. Dudoks conclusie
was dat de gemeente de woningbouw zelf ter hand moest nemen,
waarbij hij pleitte voor de bouw van eenvoudige maar wel goe
de en esthetisch verantwoorde woningen. Het volk moest worden
opgevoed om "goed en verantwoord" te kunnen wonen en zou
langzaam aan moeten wennen om hiervoor hogere huren te moeten
betalen. Hierdoor zou de particuliere volkswoningbouw weer
mogelijk gemaakt worden. De tijdelijke rol die Dudok voor de
overheid zag is echter van langdurige aard geweest: tot 1953
zijn 29 gemeentelijke complexen met in totaal ongeveer 1500
woningen gebouwd.
Het uitgangspunt bij het ontwerpen van al deze complexen is
geweest dat er van arbeiderswoningen pas architectuur viel te
maken als de complexen als een geheel werden opgevat. Daar
naast kenmerken deze complexen zich door het toepassen van:
inspringende rooilijnen, de afwisseling in volumes en in ho
ge en lage gebouwen. Voorts werd er variatie in de complexen
gebracht door het gebruiken van poortgebouwtjes, plantsoenen
en tuinaanleg. Een tweede karakteristiek werd gevormd door
het ontwerpen van een "architectonisch accent" in de wijken,
in de vorm van een monumentaal gebouw (badhuis, bibliotheek
e.d.) De doorgaande wegen werden om de wijken heen geleid,
waardoor de buurten een op zichzelf staand karakter kregen,
hetgeen nog versterkt werd door de stichting van eigen win
kels, openbare gebouwen enz. Deze woningbouwcomplexen hebben
Dudok zijn eerste internationale erkenning gebracht, (zie
afb. 69 en 57)

Het uitbreidingsplan 1929-1935, Hilversum

Mede door de komst van de omroepen en van Philips Telecommu
nicatie naar Hilversum breidde de gemeente zich steeds ver
der uit. Dudok had echter in grote tegenstelling tot het
uitbreidingsplan 1916-1918 in zijn functie als voorzitter
van de Centrale Schoonheids Commissie van het Gooi, in 1925
gewaarschuwd tegen een al te sterke groei van de stad. De
omliggende natuurgebieden zouden hiervan het slachtoffer
worden. Toen hij in 1933 met een nieuw uitbreidingsplan kwam
werd dit door hem zeer kenmerkend "Beëindigingsplan" genoemd.
Naar zijn mening zou Hilversum, wanneer dit plan voltooid
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was, n i e t  ver der  mogen g ro e ie n .  De nadruk in  d i t  p lan  lag  op
h e t  b e s t r i j d e n  van de l in tbebouwing lan gs  de u i tgaand e wegen
waardoor de sche rpe  grenzen met de omliggende na tuu r  zou wor
den gehandhaafd.  Het v e r z e t  van de z i j d e  van g r o n d b e z i t t e r s
h i e r t e g e n  werd v ia  een j u r i d i s c h e  procedure  b i j  de Raad van
S t a t e  gebroken.
Het o p s t e l l e n  van een "b eë in d ig in g sp la n "  was een lo g i s ch
voor tgaan op de t u i n s t a d f i l o s o f i e .  Ondanks h e t  f e i t ,  da t  na
de oor log Hilversum zich  toch s t e r k  u i t b r e i d d e  -  zowel in  de
hoogte a l s  in  oppervlak - ,  h e e f t  d i t  p lan  lang h e t  "beeld"
van Hilversum bepaald .

K e r n p la n  1 9 4 1 -1 9 4 7  , H i l v e r s u m

Hilversum schonk dus in  e e r s t e  i n s t a n t i e  aandacht  aan de u i t 
b r e id in g  van de gemeente.  Di t  betekende da t  geen aandacht  aan
de oude dorpskern werd be s t e e d .  T i jdens  de Dui tse  b e z e t t i n g
werd e r  e c h te r  een commissie gevormd, waarin ook Dudok z i t 
t i n g  had,  d ie  moest nagaan wat de mogel i jkheden voor de bouw
van een nieuwe s t ad s k e r n  waren. Het p lan  dat  u i t e i n d e l i j k  u i t
de bus kwam was ze er  i n g r i j p e n d  van a a rd .  Vr i jwel  de h e le
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69. Gemeentelijke woningbouw, Hilvertsweg, Hilversum, W.M.Dudok, 1922.
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dorpskern zou verdwijnen. Een nieuw stratenplan zou worden
ontwikkeld en het centrum zou een zeer stedelijk aanzien krij
gen, waarbij vooral aan hoogbouw tot ongeveer vier verdiepin
gen was gedacht. Het resultaat hiervan zou zijn dat de huren
in het centrum sterk zouden stijgen waardoor de oorspronke
lijke bevolking en nijverheid zouden moeten verdwijnen. Al
tijdens de ontwerpfase van het Kernplan waren er twijfels ge
rezen over de realiseerbaarheid ervan. De belangrijkste pro
blemen zouden zijn de onteigening van de grond in het centrum
en de volksverhuizing die het resultaat zou zijn van de uit
voering ervan. Uiteindelijk werd er in 1962 een geheel ander
plan uitgevoerd waaraan Dudok niet heeft meegewerkt.

Ook elders heeft Dudok als stedebouwkundige grote invloed ge
had, met name in Den Haag. Op Dudoks uitbreidings-, structuur-
en wederopbouwplannen voor Den Haag gaan wij hier verder niet
in.
Waardering

Kenmerkend voor Dudoks waarderingsgeschiedenis is het feit,
dat zijn werk uit de jaren 20 en 30 de meeste bekendheid
heeft gekregen. In zijn raadhuis, scholen en volkswoningbouw
uit die periode vond hij zijn meest "eigen" en daardoor goed
herkenbare stijl. Daaraan moet worden toegevoegd, dat hij met
deze vormentaal een positie innam tussen moderne en meer tra
ditionele architectuur. Dit feit zorgde ervoor, dat hij voor
al in Engeland grote waardering kreeg, omdat men daar juist
aan een dergelijke architectuur behoefte had. Op deze perio
de is dan ook zo sterk de nadruk komen te liggen, dat bijna
de mythe kon ontstaan, dat Dudok zonder eerst door anderen te
zijn beïnvloed zijn eigen stijl en identiteit vond en die tot
het eind van zijn loopbaan heeft behouden.
Vanuit deze bewondering voor zijn werk uit de jaren 20 en 30
valt de periode daarvoor min of meer weg, omdat Dudok zich
toen sterk conformeerde aan de dan heersende architectuur-
stromingen (Berlage en Amsterdamse School),hoewel al vlug Prof.
Itz, zijn leermeester aan de Koninklijke Militaire Academie te
Breda, Berlage en de leden van de sollicitatiecommissies in
Nijmegen, Leiden en Hilversum de kwaliteit van Dudok onder
kenden.
Na de tweede wereldoorlog ontstond een dualiteit in de waar
dering, die Dudok toen ondervond. Enerzijds werd zijn archi
tectuur steeds anoniemer. Deze onherkenbaarheid leidde er
tenslotte toe, dat sommigen zich in de jaren 50 afvroegen of
Dudok reeds was overleden. Anderzijds bestond ver buiten de
grenzen nog grote belangstelling voor Dudok, getuige zijn
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opdrachten in Baghdad (Irak) en Izmir (Turkije). Bovendien
werd Dudok in het begin van de jaren vijftig uitgenodigd om
in verschillende plaatsen in Amerika lezingen te geven.
Dudok was als persoon niet bepaald gemakkelijk in de omgang
en kon kritiek ten aanzien van zijn werk door zijn verbale
begaafdheid, mondeling zowel als schriftelijk, vaak volkomen
van de tafel vegen zonder veel respect voor de criticus te
tonen. Zeker na 1945 treden deze eigenschappen van de persoon
Dudok extra sterk op de voorgrond, terwijl juist dan zijn
werk minder eigen gezicht toont in de Nederlandse architec
tuur dan voorheen.
Bovendien kostte het Dudok toen merkbaar moeite zich aan te
passen aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
Mede door deze factoren dreigde Dudok in die tijd hoofdzake
lijk geïdentificeerd te worden met het raadhuis te Hilversum.
Ook in 1981 zijn nog verschillende meningen over Dudok te
vinden, waarbij opmerkelijk is, dat men of positief of nega
tief over Dudok denkt;een tussenweg is veelal niet mogelijk.
Vooral bij de generatie architecten,die vlak na de tweede we
reldoorlog hun opleiding kregen en daarbij Dudok in zijn meest
autoritaire en moeilijke periode leerden kennen (Den Haag),
staan sommigen zeer kritisch ten opzichte van de persoon en
het werk van Dudok.
Maar daarnaast ontstond in de laatste helft van de jaren 70
een waardering voor de jaren 20 in het algemeen samen met
een toenemende belangstelling voor kleinschaligheid. Omdat
een gedeelte van Dudoks oeuvre hieraan beantwoordt, groei
de de interesse voor Dudoks werk, hetgeen aan het toenemend
aantal bezoekers aan het raadhuis in Hilversum sterk merk
baar werd.
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Conclusies

Het oeuvre van Dudok is veel groter dan uit de handboeken
naar voren komt.
Er is geen sprake van één "Dudok-stijl"; Dudoks oeuvre
heeft stylistisch gezien vele gezichten.
Dudoks bemoeienis met stedebouw is veel belangrijker ge
weest dan algemeen wordt verondersteld.
Dudoks roem strekte zich al in de jaren dertig tot ver in
Europa uit en zelfs daarbuiten.
Het hoogtepunt van Dudoks oeuvre valt in de jaren 1920-1930:
raadhuis, scholen en volkswoningbouw, alle te Hilversum.

Noot redactie: Dit arikel is samengesteld uit de catalogus
W.M. Dudok 1884-1974, Van Gennep, Amsterdam 1981, door
M. Cramer, H. Pronk en H. van Grieken, uit de Nederlandse
samenvatting t.b.v. een summary van de catalogus en een pers
bericht van de Werkgroep Dudok-tentoonstelling van 17 maart
1981.
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Ph J . Hamers - architect (1882-1966)

W. G.M. Cerutti -  Hilversum

Goden en halfgoden

E ld e rs  i n  d i t  nummer komen d iv e rs e  vermaarde a r c h i t e c te n  t e r
sp rake , met name wat b e t r e f t  hun werken in  h e t  Gooi: De Bazel,
B e r la ge , P .J .H . Cuypers, Dudok, D u ike r  e .a .
Aan deze " t o p - a r c h i t e c t e n " , d ie  d iv e rs e  zeer goede en enke le
m ag n if ie ke  bouwwerken i n  h e t  Gooi op hun naam hebben s taan ,
kon u i t e r a a r d  n i e t  v o o r b i j  worden gegaan.
De b e la n g s t e l l i n g  voor de jon ge re  a r c h i t e c tu u r  p le e g t  z ic h ,
ook i n  de l i t e r a t u u r ,  wat s te r k  op d i t  s o o r t  a r c h i t e c te n  van
de "e e rs te  o rd e "  te  r i c h t e n .  H ie r b i j  moet o v e r ig e ns  worden
aangetekend da t z e l f s  over  deze a r c h i t e c te n  vaak goede, r e -
c e n t ie  s tu d ie s  o n tb reken , z o a ls  over P .J .H .  Cuypers.
Ook i n  de gesch iedbeoe fen ing  i s  een d e r g e l i j k  v e r s c h i jn s e l
waar te  nemen. Ook daar concen tree rde  de aandacht z ic h  op
" b e la n g r i j k e "  gebeu rten issen  en w a p en fe iten ,  oo r lo g en ,
v o rs te n  en s ta a t s l ie d e n .
Er i s  g e lu k k ig  a l  ja re n  een t re n d  naar wat een anders g e r ic h 
te  gesch iedbeoe fen ing , o .a .  meer v a n u i t  een s o c ia a l-e c o n o m i-
sche, demogra fische en s t a t i s t i s c h e  in v a ls h o e k ,  w a a rb i j  he t
d a g e l i j k s  leven  van de gewone man en a l l e  fa c to re n  d ie  da t
beïnvloeden, meer aan bod komen. Ook de lo c a le  en re g io n a le
gesch iedbeoefenaars le v e re n  h ie r  hun b i jd r a g e .

In  de b e la n g s t e l l i n g  voor de jon ge re  gebouwde omgeving i s
een v e r g e l i j k b a r e  o n tw ik k e l in g  waarneembaar. Naast aandacht
voor "top-monumenten" komt e r  meer in te re s s e  voor monumenten
van wat besche idener b e te k e n is .
Ook a r c h i t e c te n  van de "tweede o f  derde o rd e ” k r i j g e n  aan
d ach t,  o v e r ig e ns  nog v o l s t r e k t  onvoldoende. D i t  i s  jammer,
want n ie t  a l le e n  h e t  zeer goede i s  de m oe ite  waard. Ook an
dere dan de a l l e r b e s t e  bouwwerken ve rd ienen  onze aandacht,
ook a l  om t o t  een e v e n w ic h t ig e r  oo rde e l over de gehele ge
bouwde omgeving te  kunnen komen. Ook op h e t  s tu k  van re s ta u 
re re n ,  bewaren en beschermen i s  h e t  maar helemaal de vraag
o f  w i j  d i t  moeten beperken t o t  " to p -o b je c te n "  o f  zeer goede
bouwwerken.

In  h e t  Gooi hebben nogal wat a r c h i t e c te n  van andere dan de
e e rs te  orde gebouwd. Ook door deze -  n i e t  de bekendste -
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architecten is met zorgvuldigheid en liefde voor het vak op
vaak uitstekend niveau gebouwd. Vaak ook kenden zij "top"-
architecten waardoor zij gunstig beïnvloed werden.

Het leek mij, gezien het bovenstaan, aardig om eens een wel
zeer weinig bekend architect te belichten, nl. Ph.J. Hamers.
De lezer moet geen grondige beschrijving van leven en werken
van Hamers verwachten. Daarvoor is veel meer studie nodig dan
waarvoor ik tijd heb kunnen vinden. Enkele gesprekken met zijn
zoon, de bekende in Kortenhoef woonachtige, schilder Ph.J.
(Flip) Hamers Jr. (geb. 1909 - o.a. voorzitter van de vereni
ging Curtevenne en onvermoeibaar strijder voor behoud van
natuurschoon en cultuurwaarden in 's-Graveland, Ankeveen en
Kortenhoef - vormen de basis voor deze bijdrage. Voorts kon
ik kennisnemen van het archief van de architect Hamers dat bij
de familie berust. Bedoeling is slechts om aan te stippen
dat ook "onbekende" architecten uitstekend werk hebben gele
verd en nadere studie alleszins waard zijn.

70. Ph.J. Hamers, 1882-1966.
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Hamers

Philippus Jacob Hamers werd op 2 juli 1882 in Amsterdam gebo
ren. Zijn vader was een bekwaam technicus en constructeur,
steeds op zoek naar nieuwe vindingen. Aanvankelijk werkzaam
bij Asscher's diamantslijperij - de familie was overigens
niet Joods - begon hij "Het eerste Amsterdamse Fietsencon-
structiebedrijf" en later "De Eerste Amsterdamse vulcaniseer-
inrichting".

Zoon Flip was een veelbelovende jongen; met name bleek hij
een tekentalent te bezitten.
Na de lagere school, en enkele jaren op kantoor - intussen
volgde hij de avondschool - ging hij naar de bekende Quelli-
nusschool, gesticht als tekenschool voor toegepaste kunst in
de ruimtes van de bouwdirectie van het Rijksmuseum in 1879
door P.J.H. Cuypers.
Uit deze tijd dateert zijn eerste contact met K.P.C. de Bazel,
die van 1901-1903 leraar aan die school was. Hamers deed ver
volgens examen middelbaar tekenen en bouwkunde.
In 1902 kreeg De Bazel opdracht tot de bouw van de melkerij
"Oud-Bussum" waarvan de eerste steen in 1903 werd gelegd.

In de literatuur is - bij mijn weten - nergens melding ge
maakt van het feit dat Hamers - toen 20 jaar - door De Bazel
werd aangesteld als tekenaar en bouwkundig opzichter van dit
project. Wat precies de inbreng van Hamers hier is geweest,
zou nader moeten worden uitgezocht. De herinneringen over die
tijd die bij de familie nog bestaan, de vele contacten die
Hamers.en De Bazel later hebben gehad, en vooral het ontwerp
voor het Amsterdams Kindersanatorium "Hoog-Blaricum" (1912)
en voor de Dorpsschool te Haren (Gr.) (1919) 1) getuigen hoe
zeer Hamers door de periode "Oud-Bussum" is beïnvloed.

Vermoedelijk rond 1906 - "Oud-Bussum" was toen voltooid -
ging Hamers zich als zelfstandig architect in de Watergraafs
meer vestigen.

Van zijn vader bleek bij belangstelling voor techniek en con
structie te hebben geërfd. Zo hield Hamers zich in die jaren
geestdriftig bezig met het bouwen van een vliegtuig, dat hij
samen met zijn broers uit metalen buizen construeerde, iets
nieuws in de tijd dat een houten skelet gebruikelijk was. Het
vliegtuig - dat overigens nooit gevlogen heeft, want geld voor
een motor was er niet - heeft nog op een voetbalveld in de
Watergraafsmeer gestaan en daar veel belangstelling getrok
ken .
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76. Gooilandseweg 14, Bussum, arch. Ph.J. Hamers, 1918, eigen woning.

In 1910-1911 kreeg Hamers een nieuw, g ro o t  werk in  h e t  Gooi,
n l .  h e t  a l  genoemde Amsterdams K indersanatorium  "H oog-B lari-
cum", gelegen aan de Crailoseweg in  H u iz e n /g e d e e l t e l i jk  in
Blaricum ( l a t e r  Goois K inderz iekenhu is  gehe ten ,  nu de Trap-
penberg) .
Ook h i e r  wordt Hamers in  de l i t e r a t u u r  n i e t  genoemd. 2) Als
a r c h i t e c t  s t a a t  vermeld K. M uller ,  d ie  o . a .  ca 1911 h e t  e e r 
s t e  tu in d o rp  in  Nederland ontw ierp  -  ' t  Lansink t e  Hengelo.
Vermoedelijk h e e f t  M uller formeel de opdrach t  gekregen maar
h e e f t  hij -  w aarsch ijn l i jk  omdat h i j  h e t  erg  druk had in  Hen
gelo  -  de meeste werkzaamheden aan Hamers o v e rg e la te n .
De en ige  ontw erp tekening  d ie  mij onder ogen kwam i s  g e s ig 
nee rd :  K. M uller ,  1911. Toch meen ik  d a t  Hamers de man a c h te r
d i t  ontwerp i s  geweest.
Hamers had h e t  zo druk met Hoog-Blaricum d a t  h i j  met z i j n  ge
z in  b i jn a  twee j a a r  op h e t  t e r r e i n  h e e f t  gewoond.
Hoe o v e r ig en s  p r e c i e s  de r e l a t i e  Hamers-Muller i s  geweest, i s
n i e t  d u i d e l i j k .  Vermoedelijk hebben Muller en Hamers vee l
co n tac ten  gehad op h e t  gebied  van de tuindorpbouw waarin  Ha
mers l a t e r  ze e r  a c t i e f  werd. Zo bouwde M uller in  Zuilen  h e t
tu in d o rp  "E linkw ijk"  en Hamers in  d ez e lfd e  p e r io d e  daar een
a r b e id e r s tu in d o rp .
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Na Hoog-Blaricum rijpten bij Hamers ideeën over volkswoning
bouw. Hij moet heel wat architecten van de Amsterdamse school
gekend hebben zoals De Klerk, Kramer, Van Epen en J.F. Staal.
Vooral voor de woningbouwvereniging "Eigen Haard" heeft Ha
mers veel gebouwd, zoals bijv. ca 220 woningen in Amsterdam-
Zuid, waarin de verwantschap met genoemde architecten duide
lijk naar voren komt (zie afb.74 en 75).

In 1918 gaat Hamers in Bussum wonen, in een door hem gebouw
de kleinere villa in Het Spiegel-Gooilandseweg 14, waar zijn
weduwe, mevr.Hamers-Van Rensen (geb. 1885) nog woont. Deze
woning is van een rustige evenwichtigheid welke veel ontwer
pen - met name van villa's e.d. - van Hamers kenmerkt, met
goed ingepaste details. Zie bijv. de schoorsteenafdekking, de
daklijstbehandeling, het gebruik van hout bij de entree en het
fraai geprofileerde houten hek. (afb.76)

Tuindorpen

Hamers gaat zich nu vooal bezig houden met de bouw van tuin
dorpen: 1915-1917: Zuilen (zie afb.77 en 78);1918: De Bilt;
1919: Goes (zie afb.79) en 1920 tuindorp Haren (zie afb. 80)
Over de bouw van tuindorpen meer in het algemeen wordt ver
wezen naar de bijdrage: Jongere architectuur en monumenten
in het Gooi, een verkenning, eerder in dit nummer.
Een enkel woord hier over de tuindorpen van Hamers.
Hamers heeft relatief veel tuindorpen gebouwd, waarvan enkele
vrij omvangrijke. In Zuilen bouwde hij bijv. 361 eengezins
woningen.
Opvallend is steeds de uitstekende stedebouwkundige opzet
(stratenplan, plaatsing en groepering van de woningen e.d.).
Hoewel gebruikelijk was dat de architect ook de gehele stede
bouwkundige opzet,de "aankleding" en verdere inrichting van
het tuindorp voor zijn rekening nam - en Hamers dit ook door
gaans heeft gedaan - was bijv. in Zuilen het stratenplan al
vastgesteld. In een boek over tuinsteden lezen wij dat Hamers
van dit vrij dorre wegenplan maakte wat er van te maken was.
"Door voorspringende eindblokken wist hij op buitengewoon ge
slaagde wijze de beginpunten van de straten aan te duiden,
terwijl de terugliggende huizen een zeer goed gevonden ver
ruiming van het stratenplan geven". 3)
Ook de architectuur en de plattegrond-indeling van de wonin
gen worden daarin goed geslaagd genoemd.
Ook over de tuindorpen De Bilt en Goes is dit boek lovend. 4)
Dit alles onderschrijven wij. Het zijn inderdaad uitstekende
wijken.
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77. ,,Oud-Bussum”, arch. K.P.C. De Bazel, 1903-1906
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72. Amsterdamsch Kindersanatorium Hoog-Blaricum, Blaricum/Huizen, arch.K. Muller en
Ph. J. Hamers, 1912.
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73. Ontwerp dorpsschool Haren (Gr.), Ph. J. Hamers, 1918.
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75. Ontwerp woningbouw Amsterdam-Zuid, Ph.J.Hamers, 1925 (aft). 74:1917)
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78. Tuindorp Zuilen, arch. Ph.J. Hamers, 1916 (idem afb. 77).
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79. Woningbouw Kloetingseweg. Goes, arch. Ph.J. Hamers, 1919.
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80. Woning in tuindorp Haren (Gr.), arch. Ph.J. Hamers, 1920.
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81. Villa Stargardlaan, Bussum, later Amsterdamsche Bank, arch. Ph.J. Hamers, ca.1925?
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82. Boomhoeksedijk, Loosdrecht, arch. Ph. J. Hamers, 1940.
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84. Schetsen ontwerp Amsterdams Stadhuis, Frederiksplein, Ph.J. Hamers, 1937
(idem afb. 83.).
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S6. Ontwerp Volkenbondpaleis , Genève, vogelvluchtperspectief tekening (1:200),
Ph.J. Hamers 1927 (idem afb. 85.).

'■«■rrfti*:is r. m

Li •
$ gifis--

, i k F f t ' s
i, JU

j r A »  ■. -
-

I —

TUE 1 1 - 1 7 5



Landhuizen

Hamers heeft ook een aantal landhuizen en villa's gebouwd,
vooral in het Gooi e.o., (zie afb. 81) waarvan de meeste van
vrij bescheiden omvang zijn. De opdrachten voor grote tot zeer
grote landhuizen in het Gooi gingen vaker - zo is onze in
druk - naar bekender architecten als Hamdorff, Hanrath e.a.
Hamers ontwierp ook diverse "zomerhuisjes" en houten land
huisjes van uitstekende kwaliteit (zie afb. 82).5) In hout
bouw zag hij veel, vanwege de "natuurlijke" kwaliteiten en
de lage prijs.

Prijsvraagontwerpen

Hamers heeft regelmatig meegedaan aan prijsvraagontwerpen.
Zo zijn er bijv.ontwerpen voor een Volkenbondpaleis te Genève
(1927), en een Stadhuis te Amsterdam (1937). Van het ontwerp
voor een Stadhuis op het Frederiksplein in Amsterdam kregen
wij twee schetsen onder ogen. (zie afb.83 en 84) De achter
zijde met een "uitspringende", bijna hangende Raadzaal, lijkt
op invloed van Dudok te wijzen, de voorzijde vertoont kenmer
ken van een evenwichtig,Italiaans renaissance-paleis.
Het ontwerp van een Volkenbondpaleis in Genève is geheel an
ders van karakter en vormgeving. Aan deze prijsvraag, waar
aan 375 architecten uit heel de wereld deelnamen - er werden
7000 (!) ontwerptekeningen geëxposeerd - deden ook achttien
Nederlandse architecten mee. Van de 27 bekroonde ontwerpen
waren er drie Nederlandse. Hamers noch Dudok - die ook mee
had gedaan - vielen in de prijzen, Waarom en hoe precies
Hamers is uitgenodigd om aan deze prijsvraag mee te doen en
hoe de beoordeling van zijn ontwerp precies is geweest, lijkt
het uitzoeken waard.
De vogelvluchtperpectieftekeningen van Hamers die ik onder
ogen kreeg - ook afgebeeld in het Bouwkundig Weekblad en
Architectura 6) - zijn m.i. zeer interessant en van uitste
kende kwaliteit, (zie afb.85 en 86)
Bedenken wij ook dat aan dit soort ontwerpen - vaak met vele
tientallen bijbehorende tekeningen - maandenlang hard moest
worden gewerkt.
Na 1945 heeft Hamers niet veel meer gebouwd. Wel hield hij
zich regelmatig bezig met het - veelal ongevraagd - aandra
gen van allerlei oplossingen voor de groeiende verkeerspro
blematiek in het Gooi. Zo maakte hij een plan om Rijksweg 1
om te leggen - uiteindelijk werd, helaas, de weg om de Noord
gekozen - en een ontwerp om de spoorweg om Bussum te verleg-
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gen. Hamers was een van de oprichters van de Vereeniging
voor Veilig Verkeer Naarden-Bussum en omstreken en vele jaren
- vooral voor de oorlog - actief als voorzitter.

In het Gooi had Hamers contact met vele architecten en
kunstenaars zoals Hamdorff,Hanrath, Van Epen, Symons, Wijde-
veld, Gorter, Van Eeden, Veth en vele anderen.
Vele jaren was hij lid van de Larense Schoonheidscommissie
met o.a. Hamdorff en Symons. Ook was hij lid van de Bond van
Nederlandse Architecten BNA.

Hamers heeft zijn hele leven een éénmansarchitectenbureau
gehad; alles deed hij zelf. Hij was een zeer enthousiast ont
werper en bouwer, met veel plezier in zijn werk; een zuidelijk
type ook, optimist en praktisch gericht "verbeteraar". Dit
laatste uitte zich in allerlei kleinere "uitvindingen", al
thans ontwerpen daartoe, zoals een verbeterd closetspoelap-
paraat. Diverse technische octrooien staan op zijn naam.
Hamers kon ook voortreffelijk - en zeer snel - tekenen. Vele
tientallen architectuurschetsen van allerlei gebouwen in Ne
derland en daarbuiten - m.n. Italië -, vaak zeer fraai van
kleur, getuigen daarvan, (zie afb. 87)

,1

''

'

87. Schets stadhuis Goes, Ph.J. Hamers, 1920.
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Werken

Hierboven vermeldde ik reeds enkele van Hamers werken. Het is
hier niet de bedoeling - en overigens mij ook onmogelijk -
een overzicht van al zijn «/erken te geven. Ik volsta met en
kele sectoren te noemen waarin Hamers werkzaam was en een
aantal werken per onderdeel. 7)

1. Volkswoningbouw
. 1915 Watergraafsmeer, eengezinsarbeiderswoningen

voor "Ons Belang"
. 1923-1925 ca 220 woningen in Amsterdam-Zuid, Josef Isra-

elskade, Jan Lievenstraat, Granaatstraat, Saf-
fierstraat, Diamantstraat, Lutmaplein, voor
"Eigen Haard"

. 1938 woningbouw,Bosch en Lommer, voor "Eigen Haard"

2. Tuindorpen
. ca 1916
. ca 1918
. ca 1919
. ca 1920

tuindorp Zuilen bij Utrecht
tuindorp De Bilt
tuindorp Goes
tuindorp "Onnen", Haren (Gr.)

3. Villa's,
. 1912
. 1914
. 1918
. 1918
. 1919
. 1920
. 1920
. ca 1925?
. ca 1925?
. ca 1925?

. ca 1925?

. ca 1931?

. 1939

. 1940

. 1950

. 1961

landhuizen, zomerhuisjes
landhuisjes Woudenbergschestraatweg, Zeist
Meeuwenlaan 13, Amsterdam, voor fam. Jüngerling
Gooilandseweg 14, Bussum (eigen woning)
Koningslaan 61, Bussum, voor fam. Wolff
Koningslaan 55, Bussum, voor fam. Osinga
landhuis te Oostkapelle, i.s.m. A. Baljeu
villa te Bilthoven
Koningslaan 50, Bussum, voor fam. Suurenbroek
villa, Koedijklaan, Bussum, voor fam. Krijgsman
Stargardlaan, Bussum, voor fam. Fuch, later
Amsterdamsche Bank
Bredelaan, Bussum, "De Papaver", voor fam.
Moes
woning te Nieuw-Loosdrecht, voor fam. Brunt
Woningen aan de Graaf Willem de Oudelaan,
Naarden 8)
Boomhoeksche Dijk, Loosdrecht. "De Roerdomp".
Kortenhoefsedijk 132, Kortenhoef, "De Kieviten"
voor zijn zoon Ph.J. Hamers
villa te Landsmeer, i.s.m. H.Th. Wijdeveld,
voor de heer Wilfert
villa, Oud Blaricumseweg, Laren
villa, Der Kinderenlaan,Laren,voor fam.Kerkhof
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. ? villa, Eksterlaan, Crailoo, gem. Huizen
4. Enkele verwante, grotere projecten

. 1902-1906 "Oud-Bussum", Huizen ; tekenaar en opzichter
voor De Bazel

. 1911-1912 Amsterdamsch Kindersanatorium "Hoog-Blaricum"

. 1919

Blaricum/Huizen; K. Muller en Ph.J. Hamers;
uitbreiding in 1925
Dorpsschool in tuindorp "Onnen", Haren (Gr.)

5. Prijsvraag-ontwerpen
. 1927 Volkenbondpaleis, Genève
. 1937
. 1939
, ?
. 1953?

Stadhuis Amsterdam
Raadhuis Huizen
Wederopbouw Rotterdam
Raadhuis Arnhem
Raadhuis Doetinchem

6. Diverse
. 1912 Fabriek voor kapokbereiding, Cruqiusweg, Am-

. 1921

. 1922?
sterdam (niet uitgevoerd?)
Industrie- en huishoudschool, Middelburg
Clubgebouw Kon. Watersportvereniging, Loos-
drecht

. 1925 Verbouwing "Concordia" Bussum (niet uitge
voerd? )

. 1925?

. 1931
Stationsgebouw Gooise stoomtram, Huizen
Ford showroom, servicegarage en woning, Bussum;

. 1933
garage Brunt
Aanleg natuurbad, kanovijver c.a. en verbouwing
boerderij "Oud-Valkeveen", Naarden (uitbreiding
ca 1936)

. 1939 Boerderij met theeschenkerij in het Amsterdam
se Bosch (niet uitgevoerd?)

. 1940?

. 1952
Verbouwing boerderij/melkerij Sanitas, Naarden
Uitbreiding Gooise vakschool voor meisjes,

. 1955
Huizerweg, Bussum
Uitbreiding en verbouwing kantoor "Eigen Haard",
Smaragdplein, Amsterdam

. 1960 Wijkgebouw, groene kruisgebouw en kraamcentrum
Breukelen, H.Th. Wijdeveld m.m.v. Ph.J. Hamers.

Conclusie

Hierboven hebben wij ons beperkt tot een korte beschrijving
van leven en werken van Hamers; voor een oordeel over indi
viduele werken en zijn totale oeuvre is het - althans mij -
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nog te vroeg.
Enkele, voorlopige, conclusies kunnen toch wel getrokken wor
den. Hamers heeft met name betekenis gehad voor de tuindorp-
bouw; daarin heeft hij een uitstekend niveau bereikt, zowel
stedebouwkundig als architectonisch. Voorts is hij van be
lang geweest voor de volkswoningbouw, met name in Amsterdam-
Zuid.
Werken van goed niveau zijn ook te vinden onder zijn land
huizen, villa's, zomerhuizen en houten woningen.
Van zijn grotere ontwerpen zijn vooral Hoog-Blaricum en de
Dorpsschool te Haren van belang.
Tenslotte kan zijn ontwerp voor een Volkenbondpaleis genoemd
worden.
Zijn relatie met De Bazel en Muller en zijn positie in de ge
hele tuinsteden- en tuindorpenbouw zouden eens nader uitge
zócht dienen te worden.
Met het bovenstaande is hopelijk aangetoond dat het niet ge
heel terecht is te noemen dat Hamers in het overzichtswerk
betreffende de moderne architectuur in Nederland van Fanelli
slechts één keer wordt genoemd en dan nog als "Homers" (I)
wordt aangeduid. 9)
Noten

1. zie: Ph.J.Hamers, Tuindorp "Onnen" bij Groningen, BW, 1918,
blz. 254-256 met 2 afb.; zie ook: F. Smit, Fabrikanten, de
smaakmakers van de stedebouw, Wonen-TA/BK, 1975, nr.5,
blz. 5-21 met 2 afb. van Haren.

2. zie:M. Schroevers e.a., 50 jaar GKZ, Jubileumuitgave van
het Goois Kinderziekenhuis, 1962, met afb. "Hoog-Blaricum"

3. zie: G. Feenstra, Tuinsteden en volkshuisvesting in Nedeie-
land en buitenland, 1920, dl. IV, hoofdstuk III, Het ar-
beidersdorp "Zuilen" bij Utrecht, blz. 264-271 met vele
afb.

4. zie: over Goes ook: Wereldkroniek, 1920, blz.533 met afb.
5. zie: Ph.J. Hamers, Woning aan de Boomhoekschedijk in de

derde plas te Nieuw-Loosdrecht, BW, 1941, blz.337,met afb.
6. BW, 1927, blz. 289
7. Van vele werken is het jaartal slechts indicatief; nogal

eens zijn de data van de ontwerpen aangegeven, i.p.v. het
jaar van gereedkomen. Niet altijd ook is zeker of het ont
werp wel gerealiseerd is dan wel het bouwwerk nog bestaat.

8. zie: Ph.J. Hamers, Bouwplan voor 26 woningen te Naarden,
(uitbreidingsplan Zuid) BW, 1941, blz. 338

9. G. Fanelli, Moderne architectuur in Nederland 1900-1940,
1978, blz. 189.

TVE 11-180



10) Na afsluiting van dit artikel trof ik nog een bespreking
van tuindorp Zuilen aan bij E.J. Hoogenberk, Het idee van
de Hollandse stad, Stedebouw in Nederland 1900-1930 met
de internationale voorgeschiedenis, Delft, 1980. Als voor
beeld van subtiele groepering haalt Hoogenberk (blz. 156)
daar een artikel van M.J. Meijers aan (BW, 1917, blz.
164-166 en 170-174) waarin Meijers uitvoerig op Zuilen
ingaat. Meijers acht het wijkje "enigszins als een open
baring". Er is gewoekerd met "alle factoren die de een-
toningheid, de eenvormigheid kunnen breken".
Meijers concludeert dat Hamers "schitterend heeft over
wonnen in den kamp tegen de geesteloosheid, die noodza
kelijk vast scheen te zitten aan den dorren opzet van
het stratenplan".
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Samenvatting

De belangstelling en zorg voor de jongere gebouwde omgeving,
architectuur en monumenten in het Gooi en omstreken (van na
1874, opening Oosterspoorweg), is matig te noemen, zowel bij
de bevolking en lokale en regionale organisaties als bij de
gemeenten. Karakteristieke gebouwen van allerlei aard en
beeldbepalende "gezichten" worden gesloopt en aangetast,
slecht verbouwd of "gewoon" verwaarloosd. Toch is er - ook in
het Gooi - een ontwikkeling ten goede waar te nemen.

In dit TVE-nummer wordt een eerste aanzet gegeven om in het
Gooi e.o. tot een publieke discussie over de jongere gebouw
de omgeving en de waardevolle elementen daarvan te komen.Het
nummer heeft dan ook een inventariserend en signalerend
karakter.

Het Gooi vóór 1874 is te kenschetsen als een eenvoudige, wat
achtergebleven, agrarische regio. Na 1874 begint een periode
van explosieve groei. Schilders ontdekken Laren; voor hen
worden landhuizen gebouwd. Forensen gaan zich in Bussum en
Hilversum vestigen: daar ontstaan vele villawijken. Vooral in
Hilversum groeit de arbeidersbevolking sterk en vindt onder
dak o.a. in tuindorp-achtige wijken van bijv. de architecten
stedebouwkundige Dudok. Het Gooi wordt ontdekt als recreatie
oord en herstellingsoord, wat tot de bouw van diverse sanato
ria leidt. Allerlei, ook internationaal, bekende groepen
"wereldverbeteraars" vestigen zich hier, zoals de christen-
anarchisten in Laren/Blaricum en de vermaarde kolonie Walden
van Frederik van Eeden in Bussum. Vele bekende architecten
bouwen hier, zoals De Bazel ("Oud-Bussum") en Cuypers (ker
ken), maar ook vele minder bekenden (zoals Ph.J. Hamers).

Geconstateerd wordt dat fraaie bouwwerken als bijv. Zonne
straal (Hilversum, arch. Duiker,1928) en Swaenenburch
('s-Graveland, arch. P.J.H. Cuypers,1878) in verval zijn.
Een aktie om beide gebouwen enige toekomst te bieden, zal
door TVE binnenkort ondernomen worden.

De gehele geschiedenis van het Gooi e.o. na 1874 heeft zijn
neerslag gevonden in bouwwerken van allerlei aard. Deze ge
bouwde omgeving, in historisch perspectief, vormt het hoofd
thema van het speciale nummer. Het geheel staat duidelijk in
het teken van de actualiteit.
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Stichting Architectuurmuseum; P.J.H. Cuypersarchief: 61,62;
Dudokarchief: 66,68

. Forum, 1962, blz.32:55a; 1972,blz. 98:11; 1972, blz.21:54a;
1972, blz.25:54b. Bouwkundig Weekblad, 1931, blz.462:12;
1935, blz.488:36. Bouwbedrijf 1933, blz.123:41. Klei, 1923,
Dlz.62:13. Wereldkroniek, 1920, blz.533:79. W.M. Dudok,
Korte inleiding tot het bezoek aan de uitbreidingswerken
der laatste jaren van Hilversum, 1924:57. Catalogus Otto en
Adya van Rees, 1975:44. H. Polak, Laren in het Gooi, 1925:
35. Rapport Tuinstadcommissie, 1929:10. Concept-basisplan
openluchtrecreatie, 1974:6.

. Foto Evert Boeve, Ankeveen:26.

Eventuele copyright-houders die niet benaderd konden worden,
worden verzocht contact op te nemen met de redactie-secre-
taris.
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Literatuur en bronnen

In dit TVE-nummer is slechts zeer spaarzaam melding gemaakt
van literatuur en bronnen. Een overzicht van literatuur -met
name tijdschriftartikelen - betreffende de belangrijkste
bouwwerken in het Gooi zou al gauw enkele honderden nummers
omvatten. Een selectie daaruit zal worden opgenomen in de
Gooise Bibliografie, welke als dl I van de onder auspiciën
van TVE uit te geven Gooise Historische Reeks vermoedelijk
eind 1981 zal verschijnen.
De lezer die zich wat ruimer op de jongere architectuur wil
oriënteren verwijzen wij naar de volgende zeer interessante
werken, waarvan de eerste drie o.a. te koop zijn bij de
Staatsuitgeverij, Den Haag, tel. 070-789911 en de vier cata
logi o.a. bij de Stichting Architectuurmuseum, Amsterdam,
tel. 020-220848.

. G. Fanelli, Moderne architectuur in Nederland, 1900-1940,
's-Gravenhage, 1978, 368 blz.

. B. Eerhart, Wat heet mooi? Beschouwingen over de ontwikke
ling van architectuur en stedebouw na 1900, 's-Gravenhage,
1980, 62 blz.

. D. Boasson, M. Milosevic, K.van der Ploeg, E. Taverne, Kijk
uit, om je heen. De geschiedenis van de moderne architec
tuur in Nederland, 's-Gravenhage, 1980, 74 blz.

. Catalogi, Nederlandse architectuur: Architectura,Americana,
Amsterdamse School, Berlage; Van Gennep, 1975, resp. 112,
112, 112 en 96 blz.

. Voor een uitstekend overzicht van de huidige stand van za
ken op het stuk van de monumentenzorg, wordt verwezen naar
het rapport "Zorgen om monumenten", 1980, 200 blz.; ver
krijgbaar bij het Nederlandse Instituut voor Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting, Den Haag, tel. 070-469652.

Bronnen - vooral archieven van architecten, voorts een grote
bibliotheek - vindt men o.a. in het Nederlands Documentatie
centrum voor de Bouwkunst (NDB), Droogbak la, Amsterdam,
(vlak bij Centraal Station, tel. 020-220277).
Het NDB is een onderdeel van de Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg en werkt nauw samen met de Stichting Architectuur
museum, die in hetzelfde pand zetelt.
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Over de auteurs

Dr. A.C.J. de Vrankrijker
Geb. 1907. Historicus, oud-leraar. Publiceerde over diverse
historische onderwerpen, waaronder vele boeken en tientallen
artikelen over de Gooise geschiedenis. Voorzitter monumenten
commissie van Hilversum. Voorzitter redactie tijdschrift van
TVE.
Mr. W.G.M. Cerutti
Geb.1946.Beleidsmedewerker,Bureau van de Secretaris-Generaal,
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Di
verse publikaties over Gooise regionale en lokale geschiede
nis. Voorzitter van de Stichting Tussen Vecht en Eem.
R.M.H. Magnée
Geb. 1915. Architect te Hilversum.* Oud-compagnon van
W.M. Dudok. Publikaties voor de UNESCO over monumenten. Stel
de een liber amicorum over Dudok samen (1953). Lid monumen
tencommissie van Hilversum. Lid bestuur TVE namens Singer
Museum en Dudok-Stichting.
C.G. Scheltema
Geb. 1929. Architect te Naarden; gemeenteraadslid aldaar.
Publiceerde in Spiegel Historiaal over restauraties; voorts
"Problematiek rond oude stadskernen en monumentenzorg, met
name te Hilversum". Hilversumse Historische Kring "Albertus
Perk", publ. nr.2, 1979.
E.L. Hoffman-Klerkx
Geb. 1927. Kunsthistorische studie te Utrecht. Afstudeer
onderwerp o.a. de kerken van P.J.H. Cuypers.

ERRATA
Errata in TVE, 11e jrg.,1981,nr.l.
In het artikel van H .Brood-Weesp:
op pagina 10 regel 1: 13 mei 1385 moet zijn: 20 mei 1355
op pagina 23 regel 15:In 1622 op 25 november moet zijn: In
1662 op 25 november.

Bij de noten: "Wij nemen hier letterlijk over wat de Weesper
Stadsbeschrijver E..Boogaard schreef" moet zijn:De tekst is van
M.J.A.V.Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeen
tebestuur, 1973.
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* algemene boekhandel op de begane grond
* buitenlandse afdeling en modern antiquariaat

(onze voordeelboeken) op de eerste etage.

bussumse
boekhandel b.v.
1404 CD vlietlaan 68 - tel. 15313
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN

uitgeverij
erkende boekhandel

Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
kasteel (Vreeland)

H. Poolman, Ordonantien, Keuren en Statuten der stad Naarden
P. de Raadt, Het Naardermeer
Jac. Salomons, De geschiedenis van een chocoladefabriek (Weesp)
K. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Gooi en Vechtstreek in vertellingen (I)
B. Stilma, Kinderarbeid in Hilversum in de 19e eeuw
B. Stilma, Comenius.

de verkoopprijs per deeltje bedraagt ƒ 6 5 5 0

H. Schaftenaar e.a., Om de fundamenten van een
H. Poolman, Gevelstenen in de Vesting Naarden

Telefoon 02159-40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NAARDEN
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Mr J WGroesbeek

middeleeuwse
kastelen van
noord-holland
hun bewoners
en bewogen geschiedenis

O p een  hee l an d e re  m an ier
b en a d ert Mr. J.W. G roesbeek  de
bew ogen g esch ied en is  van  de
bew oners v an  k as te len  in zijn
boek

M idd eleeu w se k a ste len
v an  Noord H olland
Van ongeveer 70 k as te len  uit de
tijd van  de M iddeleeuw en kan
het b e s ta a n  in deze provincie
aan g e to o n d  w orden.
7 Zijn er overgebleven  en  van
een  tie n ta l b e s ta a n  d e  ru ïnes.
Uit de arch ieven  en  de
lite ra tu u r heeft d e  schrijver
g eg ev en s v erg aard  en  g e 
ordend. N ieuw e feiten  kw am en
a a n  het licht. Ruim 100
a fb ee ld in g en  van  oude
tekeningen , k aa rten  en  foto's
m aken  het een  w aardevo l boek.

Voor dit gebonden  boek met 332
p a g in a 's  is de prijs ƒ  5 9 ,9 0

D orian K ransberg
en  H ans Mils
Zeer u itgebreid
Veel zw art-w it foto's
280 blz. ƒ  3 9 ,5 0

Kasfelengids
. j  ven
fi- Nederland

Middeleeuwen

Boekhandel LOS
Nassaulaan 33
tel. 14239 en 17678
Bussum

$
Boekhandel De Ark
Nieuwst ad 28
tel. 12576
Weesp
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