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Voorwoord

Toen ik geboren werd waren er van het blad De Stiil nauwelijks twee
jaargangen verschenen. Uit die jaren twintig is de herinnering gebleven aan El Lissitzky, Moholy Nagy, Adolf Behne, L0ndberg Holm en
wat later Kurt Schwitters en 'Pep' Giedion.
Ze bleven in de herinnering zoals een kleine jongen grote mensen
ziet en beoordeelt, naar hun geluiden en hun gebaren. De voordracht
van 'Anna Blume' door Schwitters was een onvergetelijk gebeuren: je
smeekte je vader om hem op te laten houden.
Toch zijn het herinneringen die mee het beeld bepalen van wat je
onder bouwen denkt te moeten verstaan. Hoewel het bouwen mij
van kindafaan trok, zocht ik mijn opleiding elders en anders dan bij
de vader, al was hij ooit enkele maanden mijn hoogste chef op het
bouwbureau van het BIM-gebouw. Veel later werkten vader en zoon
wel samen, vooral waar het organisatorische en uitvoeringsproblemen betrof. Het ontwerpen liet hij aan geen ander over.
Na Ouds overlijden kwamen er twee opdrachten voor het uitvoeren van nagelaten ontwerpen en was er bestaand werk om over te
waken. De noodzaak mij in Ouds werk te verdiepen versterkte de belangstelling voor deze vader en zijn werk, ontstaan in jeugdjaren met
een oppervlakkig kontakt. Onjuistheden in publikaties en soms te
gemakkelijk neergeschreven beweringen voedden de behoefte aan een
onderzoek om feiten en herinneringen in een histÓrisch verband te
kunnen rangschikken. Gezien de bizondere relatie was voor een studie voldoende afstand tot het onderwerp nodig.
Zo ligt dan twintig jaar na Ouds overlijden dit resultaat op tafel.
Moge het een bruikbare bijdrage zijn tot de hernieuwde belangstelling voor de figuur Oud, zijn werk en zijn geschriften.

Copyright © I984 tekst en illustraties Hans Oud, Hemelum
Tekeningen: L. van der Meer en S. Sjoerdsma
Omslag en typografie: Françoise Berserik
Produktiebegeleiding: Monique Kalfsbeek
Voor Belgie: C. de Vries Brouwers pvba, Antwerpen
Zetwerk en druk: drukkerij Hooiberg bv, Epe
Lithografie: Reprofa bv, Culemborg
Bindwerk: Koninklijke Wöhrmann bv, Zutphen
c r P-gegevens
Oud, Hans-J.J. P. Oud: architekt I890-I963: feiten en
herinneringen gerangschikt / / Hans Oud.-'s-Gravenhage:
Nijgh & Van Ditmar.-lll.
Ook verschenen als proefschrift Nijmegen.
r s BN 90-236-7764-I geb.
SISO

7I6.8

UDC

72-057.86 (492)

UGI

530

Trefw.: architectuur; Nederland./ Oud, J.J. P.
1. J . J . P. Oud op negentienjarige
leeftijd .

~- .....--,..,..,.....-··

EX LIBRIS
UNIVERSITATIS
NOVIOMAGENSIS

De hulpvaardigheid en welwillendheid waarmee men mij tijdens
mijn studie tegemoet kwam was hartverwarmend.
Allereerst past een woord van dank aan de Katholieke Universiteit
voor de bereidheid tot medewerking en de geboden kennis en hulp.
Professor Dr. Ir. C.L. Temminck Groll, verbonden aan de Technische
Hogeschool te Delft verklaarde zich bereid als co-referent op te treden. Ik ben hem dankbaar voor zijn nuttige aanwijzingen.
G. K. Oud te Purmerend, oom Gerrit, moet worden geprezen om
zijn uitstekend geheugen dat heeft geholpen bij het opvullen van
lacunes in de kennis van de jeugdjaren, omtrent tachtig jaar geleden.
Harm Kamerlingh Onnes, een van Ouds weinige vrienden, heeft
over de Leidse tijd opheldering kunnen geven in tal van zaken en
leverde daarmee een belangrijke bijdrage.
Arthur Lehning was bereid nagenoeg een dag met mij te praten
over vragen betreffende zaken rondom het blad i IO.
Ir. A. Bos, oud-directeur van de Dienst van Volkshuisvesting te
Rotterdam kon mij uit verschillende perioden belangrijke details
meedelen.
Het was een vreugde W. H. Gispen en zijn vrouw kort voor zijn
dood nog bij ons te hebben, evenals de beeldhouwer Han Wezelaar.
Met professor ir. J. F. Bergh oef en professor ir. S.J. van Embden
mocht ik uitvoerig van gedachten wisselen over de periode van de
Delftse School.
5

Voorwoord

Paul Citroen vertelde mij kort voor zijn overlijden van zijn Bauhaus-ervaringen en bekende figuren uit latere perioden. Aan mevrouw
C. Citroen-Frisch dank ik de reproductie van het portret dat Paul van
Oud maakte.
Mr. S. A.C. Begeer van de Koninklijke Zilverfabriek Voorschoten
kon mij na lang zoeken bevestigen dat Oud ooit deurknoppen ontwierp voor deze fabriek.
Secretaris G. Pfundt stelde mij het gedenkboek van de Beurs van
Koophandel en notulen ter beschikking over de prijsvraag voor een
nieuw beursgebouw te Rotterda·m.
Gemeentelijke Diensten van Bouwtoezicht en Archiefdiensten van
de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Katwijk aan Zee, Purmerend
en Velp stelden gegevens beschikbaar, voor zover die niet ontleend
konden worden aan het archief van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam.
Door hulp van ir. J. van Zwienen van de Dienst voor Stadsontwikkeling te Rotterdam kon worden beschikt over verschillende
stadsplannen.
De fotodienst van de afdeling Bouwkunde, de afdeling Luchtvaarten Ruimtevaarttechniek en de fotodienst van de Centrale Bibliotheek
der Technische Hogeschool te Delft verleenden onmisbare hulp bij
het verkrijgen van illustratiemateriaal.
Het raadplegen van de omvangrijke literatuur zou niet zo makkelijk mogelijk zijn geweest zonder de hulp van de Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland en de Bibliobus, doorgaans bestuurd door
J. van der Eems, die bestellingen nagenoeg voor de deur bracht. Mevrouw G.J. Hartsuiker-Westra hielp niet alleen met het opsporen
van boekwerken, maar bracht soms nieuwe publikaties aan. Moge
bezuinigingsdrang deze organisatie sparen!
De uitgeverij moet worden geprezen om de zorg aan het maken van
de publikatie besteed en Française Berserik voor de coördinatie, de
layout en het omslag.
De vertaalsters, mevrouw E. E. van Abbe-Keyzer, mevrouw J. E. U.
de Kroon-Marquardt en mevrouw C.J. Mooy-van Gulik, hebben
veel zorg besteed aan de vertaling van de samenvatting.
De heer en mevrouw B. en T. Beran-Jonkershebben met veel liefde,
interesse en eigen inbreng de verzorging van het typoskript op zich
genomen.
Zonder aller-ook ongenoemde-hulp was het werk nooit gereed
gekomen. Mijn dank gaat naar hen uit.
Hans Oud
Hemelum, 1984
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Nederlands Dokumentatiecentrum voor de
Bouwkunst te Amsterdam.
Collectie J. J. P. Oud in het N DB.
Dienst Verspreide Rijkscollecties te Den Haag.
Na 1 januari 1984: Rijksdienst Beeldende Kunst.
Collection Fondation Custodia te Parijs.
Weekblad De Groene Amsterdammer.
Nieuwe Rotterdams(che) Courant
Bouwkundig Weekblad.
Vereniging van Ambachts- en Nijverheidskunst.
Kunsthistorisch Instituut.
Kunsthistorisch Jaarboek.
Bataafs(che) Petroleum Maatschappij.
Bataafs(che) Import Maatschappij (doorgaans
geschreven BIM), dochtermaatschappij van: B.P.M.
De naam werd gewijzigd in:
Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij,
opvolger van B.P.M. De naam werd gewijzigd in:
Shell Internationale Petroleum Maatschappij.
Associatie Stadsplan Rotterdam
Congrès lnternationaux d' Architecture Moderne
Royal Institute of British Architects
Royal Architects Institute of Canada

Inleiding

Tot na de Tweede Wereldoorlog was het rijk geïllustreerde 'Cahier
d'Art' ].].P. Oud met zes bladzijden tekst door H.-R.Hitchcock jr.
(1931) het enige en door zijn zo vroege publikatie onvolledige werk
over Oud.
G. Veronesi (1953) en K. Wiekart (1965) behandelden respektievelijk een groter dan wel het gehele oeuvre.
,
Deze publikaties hebben gemeen dat ze een vrijwel uitsluitend esthetische visie geven en Oud met betrekking tot de sociale aspekten
en de archtektuurgeschiedenis van zijn periode buiten beschouwing
laten. Het zijn de enige boeken die uitsluitend Oud als onderwerp
hebben.
De laatste jaren, mede onder invloed van tentoonstellingen met
betrekking tot De Stijl en tot het Nieuwe Bouwen, wordt Oud, ruim
twintig jaar na zijn dood weer genoemd in tal van studies en verhandelingen.
In dit boek zijn de betekenis van Oud en de verschillende stadia in
zijn denken nader onderzocht. De indeling in perioden is niet scherp
te begrenzen. De periode Jeugd en vorming eindigt in 1916. De vestiging te Leiden in 1913 lijkt minder ingrijpend te zijn geweest dan het
kontakt met Theo van Doesburg vanaf 1916. Voor het einde van
Ouds Stijlperiode is 1922 gekozen, het jaar waarin Mondriaan zijn
artikel schreef over 'De realiseering van het neo-plasticisme in verre
toekomst en in de huidige architectuur', een aanval op Ouds lezing
'Over de toekomstige bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden'.
Aan 'Oud-Mathenesse' van dat jaar zijn de eerste kenmerken af te
lezen van het Nieuwe Bouwen.
Voor het einde van Ouds opgang als architekt van het Nieuwe
Bouwen staat 193 3 als jaar van het ontslag uit gemeentelijke dienst.
Aangezien Oud tussen 1928 en 1937 niet bouwde is die datum discutabel, vooral omdat al in 1928 (Brno) sporen van ornament worden aangetroffen, vooruitlopend op de ontwikkeling na 1937.
De periode als zelfstandig architekt begint theoretisch in 193 3,
maar pas in 1937 wordt de opdracht voor de 'Nieuw Amsterdam'
aanleiding tot nieuw uitgevoerd werk. Deze periode ten slotte is onderverdeeld in twee fasen: Onderzoek naar het ornament (19371948), afgesloten met het ontwerp voor het Esveha-gebouw en de
Aanknoping bij het werk van 1925 (1948-1963).
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Inleiding

Eerste deel

A.

Jeugd en vorming 1890-19 16

Familie en achtergronden

2. Vader H.C. Oud en moeder
N.T.Oud-Janszen, 1914.

I. In de familie en door relaties van zijn
ouderlijk huis werd Oud aangesproken met
'Ko'. Zijn verloofde en latere echtgenote
haatte die naam en noemde hem 'Bob', een
naam later ook in zijn vriendenkring gebruikelijk.
2. Mededeling van G. K. Oud, jongste broer
van Oud, bevestigd door J. G. van Oostveen, oud-collega bankemployee van G. K.
Oud.
3. D. F. van de Pol. 'De roem heeft hij haast
met zijn bloed gekocht', Vrij Nederland,
I969, I5 maart.
4. H.J. L. Vonhoff. Bewegend verleden, een
biografische visie op mr. P.j. Oud, Alphen
a/d Rijn I969.
5. A.J.J. van Rooy. 'Oud, het geweten van
de architectuur', De Volkskrant, I964, 27
februari.

3. G(errit) K. Oud, J. J. P. (Ko) Oud en
P(iet) J. Oud, 1907.

15

Jacobus Johannes Pieter ('Ko') Oud werd geboren te Purmerend op
9 februari I 890, als tweede van drie zoons uit het huwelijk van Hendrik Cornelis Oud (I86I-I939) enNeeltjeTheodoraJanszen (I864I932). De Ouds waren van oorsprong boeren, afkomstig uit Ilpendam nabij Purmerend. 1
.
Vader H.C. Oud, aanvankelijk uitsluitend tabakshandelaar, dreef
van I890 tot I903 daarnaast de wijnhandel Wed. G. Oud Pzn & Co
ten bate van de weduwe van zijn broer Gerrit en haar zoons, tot hun
meerderjarigheid. Hij was van hervormde huize, een vooruitstrevend
liberaal en behoorde tot de gezeten middenstand van Purmerend,
waar hij een aantal jaren wethouder van openbare werken was. Hij
had enige interesse voor kunst: hij verwierf een bescheiden verzameling schilderijen, steunde de uit Purmerend afkomstige faiencefabriek
Gelria te Arnhem geldelijk en onderhield een nauwe vriendschap met
de tekenaar-illustrator Joh. Braakensiek. De zwierige wijze waarop
hij zich kleedde zou zijn ontstaan in navolging van Berlage, die in
I9I I op zijn initiatief als wethouder voor Purmerend een (niet uitgevoerd) uitbreidingsplan maakte. 2
De moeder was afkomstig uit Utrecht. Zij was streng gereformeerd, begiftigd met enig tekentalent en maakte gedichten. Zij was
zwaarmoedig en in zichzelf gekeerd. Ko was haar liefste zoon. De
boertige Oud sr. had een overheersend karakter en kon tegenstand
slecht aanvaarden. 3 Mogelijk onder zijn invloed werd zijn vrouw in
toenemende mate depressief en kon zij, nadat ook haar jongste zoon
het huis had verlaten, de situatie niet meer aan. Na een poging een
eind aan haar leven te maken, bracht zij haar laatste levensjaren door
in het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort.
Na een politieke nederlaag verhuisde Oud sr. in I9I6 van Purmerend naar Amsterdam, waar hij zich geheel wijdde aan zijn werk als
makelaar in effecten. Zijn vertrouwenspositie bij boeren in Purmer
en Beemster vormde hiervoor de aanzet en de basis.
De oudste zoon, Pieter Jacobus, geboren in I886, werd als Vrijzinnig Democraat achtereenvolgens kamerlid, minister van financiën
(in het kabinet Colijn van I933-I937), burgemeester van Rotterdam
(I93 8-I94I en I945-I95 2), weer kamerlid en leider van de oppositie
(I952-I963), ten slotte was hij minister van staat tot zijn dood in
I968. De derde zoon, Gerrit Kassen, geboren in I894 volgde zijn
vader in diens derde ambitie, bankzaken, en werd ten slotte bankdirecteur te Purmerend.
De dominerende persoonlijkheid van de vader heeft zwaar gedrukt
op de zoons en meermalen leidde dit tot wrijvingen en spanningen.
Anderzijds heeft dit waardering niet in de weg gestaan. 4 Tussen Ko
en zijn oudere broer bestond een sterke rivaliteit die beider leven zal
hebben beïnvloed. Het is geen toeval dat mr. P.J. Oud later wel het
geweten van het parlement werd genoemd en zijn broer dat van de
architektuur. 5 De oudste zoon was de favoriet van de vader door
diens ambities voor de politiek terwijl Ko door zijn moeder en zijn
inwonende grootmoeder van moederskant werd voorgetrokken. Hij
voelde zich van jongsaf aangetrokken tot een artistieke loopbaan,
maar de gedachte om schilder te worden vond geen enkele weerklank
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volgen. Hij kreeg toezicht op de bouw van huizen, ontworpen door
het pand Herengracht I4 te Purmerend, in opdracht van
Ouds vader en nog twee villa's. 12 Intussen ontwierp hij zèlf het huis
voor zijn tante Aal Oud-Hartog. 13
In mei I908 verliet Oud het architektenbureau en deed toelatingsexamen voor de tweede klas van de Rijksnormaalschool voor T eekenonderwi jzers. In I9IO behaalde hij het diploma bouw- en werktuigbouwkundig tekenen. Inmiddels gaf hij in I909 zelf les in handtekenen aan de toenmalige Stadsteekenschool te Purmerend. 14 Van I9Io
tot I9I3 woonde de latere architekt W.M.Dudok als genie-officier
in Purmerend, belast met de bouw van enkele forten in de omgeving.
Sinds I9II had Oud regelmatig kontakt met hem. 15 Via dochter
Corrie als klasgenote was Oud al zeer jong een geregelde gast ten
huize van Berlage, wat uitgroeide tot een vrij geregelde relatie, doorlopende tot ver in de jaren twintig. Deze relatie leidde 00k tot het
eerder genoemde uitbreidingsplan voor Purmerend van Berlage. 16
Hoewel Berlage Ouds keuze van opleiding wel onderschreef was
Oud naderhand niet tevreden met zijn theoretische kennis.17 Hij liet
zich in I9I0 en I9I Ivoor twee studiejaren als toehoorder inschrijven
voor bepaalde kolleges aan de Technische Hogeschool te Delft. 18
Door zijn toehoorderschap nam hij geen deel aan het echte studentenleven en voelde zich zeer ongelukkig. Door zijn toch al melancholische aard ontwikkelde zich een crisis waaruit hij ten slotte wist te
ontsnappen door in het voorjaar van I9I2 bij Th. Fischer in München te kunnen gaan werken. 6 De tijdsduur en de aard van zijn Delftse studie gaf hij later niet zo duidelijk aan, wèl dat hij aan de T.H.
gestudeerd had. Wellicht betekende een titel meer voor hem dan hij
wilde bekennen.
In zijn latere publikaties maakte hij op een lang niet vriendelijke
manier - misschien juist daarom - onderscheid tussen een ingenieur
en een architekt:

en ook de architektuur ontmoette aanvankelijk bij de zakelijke vader
weinig begrip. Die zag hem liever helpen in de winkel dan tekenen en
modellen maken.
Ko Oud was in wezen een zeer naar binnen gekeerd, weinig vreugdevol mens, die zeer charmant kon zijn maar doorgaans in eigen
problemen verdiept was, onbewust van zijn omgeving. Wellicht door
de rivaliteit met zijn broer van jongsaf ging hij de kompetitie bij
voorkeur uit de weg. Hij vermeed een direkte diskussie en kon kritiek
slecht verdragen. De historie wettigt het vermoeden dat hij in bepaalde situaties zijn eigen positie niet steeds naar waarde wist te schatten.
Een wat meer dan gemiddelde menselijke ijdelheid zou daar debet
aan kunnen zijn. Vasthoudendheid, grote werkkracht en begaafdheid
stelden hem in staat zijn doel te bereiken. Later zou zich openbaren
dat de zwaarmoedigheid, van zijn moeder geërfd, hem na zware inspanningen in psychische problemen zou brengen. Veel van zijn beschikbare energie werd daardoor geabsorbeerd.

J. Stuijt:

c... ),
4. Gedeelte uit een kollegediktaat,
1911 .

Opleiding

6. J.J. P. Oud. Manuscript van I926 voor
H. P. Graf over jeugd, opleiding en eerste
jaren. NDB/Oud.
7. J. F. Klinkhamer. 'De afdeeling Bouwkunde', Gedenkschrift I842-I905, I98.
8. S. Giedion. Space, Time and Architecture, Harvard University Press I970, 2I0
e.v.
9. P. Singelenberg. H. P. Berlage. Idea and
Style, The Quest for Modern Architecture,
Utrecht I972, 3.
m. Jos. Th. Cuypers. 'Cuypers bouwkunstenaar door Godsgenade en de Nederlandsche Ingenieurs', Bouwkundig Weekblad,
I9I7, II0-III.
II. Mededeling van G. K. Oud.
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Oud wilde niet langer studeren dan absoluut noodzakelijk was op
onderwerpen die niet direct verband hielden met de architektuur. 6 In
I903 bestond als 'echte' architektenopleiding in Nederland uitsluitend die aan de Polytechnische School te Delft, waarvoor het hbsdiploma vereist was. Bovendien was deze opleiding nog niet ingeburgerd: tussen I890 en I900 waren er negen studenten.7 Sinds het opkomen van de ingenieurswetenschappen in het midden van de I9e
eeuw, hadden veel architekten trouwens een wantrouwen tegen 'de
ingenieur', die men als een bedreiging zag voor het vak. 8
Na de lagere school en enkele klassen van de zgn. 'franse' school
(ongeveer de latere mulo) koos Oud dan ook niet de hbs-opleiding
zoals zijn oudere broer, doch liet zich in I903 inschrijven aan de
Kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam. Zijn plaatsgenoot,
de architekt J. Stuijt, had hem in die zin geadviseerd. Een dochter van
Berlage, Corrie, studeerde daar toen ook. De Quellinusschool was
een esthetisch gerichte opleiding in tegenstelling tot de Delftse, die
tot I905 de civiel-technische opleiding als basis had met voor de
bouwkundig ingenieur een bouwkundige aanvulling. 9 Nog in I9I6
schreef ir.J. Th.J. Cuypers in het Bouwkundig Weekblad, dat hij zijn
zoons weer naar de Quellinusschool stuurde. 10 De moeilijke hbs
stond een vakopleiding maar in de weg. Oud volgde de studie aan de
Quellinusschool tot I906 en daarbij lessen in technisch tekenen bij
J. Faber, toen gemeente-architekt van Purmerend en in handtekenen
en schilderen bij een zekere H. van der Worp, eveneens te Purmerend.11
In I907 werd Oud opzichter-tekenaar bij het bureau van ir.J. Th.J.
Cuypers en J. Stuijt te Amsterdam. Om te beginnen werd de jonge
Oud geplaatst bij de bouw van het raadhuis te Heemstede. Dit zou
voor hem van grote betekenis blijken te zijn. Hij ontmoette hier een
meisje Dinaux, toen I2 jaar oud, dochter van de toenmalige postdirekteur aldaar, waarmee hij na een zéér lange verlovingstijd vanaf
I9II, in I9I8 zou trouwen.
Na het gereed komen van het stadhuis zou Oud toezicht gaan
houden op de bouw van een villa voor de wijnhandelaar Pillot te
Zundert, doch vanwege het feit dat Oud daar als niet-katholiek wellicht moeilijkheden zou kunnen krijgen, achtte Stuijt het beter dat hij
op het bureau in Amsterdam kwam werken. Dat gaf hem de gelegenheid hier gedurende een semester de opleiding voor tekenleraar te
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(... ) vrij nuchtere ingenieurswerken en zuiver zakelijke dingen
(... ) die min of meer onopzettelijk goed van vorm waren (... )1 9
(... ) het is een overgang van ingenieurswerk naar architectenwerk
I2. idem: 'Schoonoord' en villa 'Maria',
eveneens aan de Herengracht nrs. 20 en 22
te Purmerend.
I3. Venediën 7 te Purmerend.
I4. Mededeling van G. K. Oud.
IS. Mededeling van G. K. Oud en R. M.H.
Magnée, chef de bureau van W. M. Dudok.
I6. Cat. Haags Gemeentemuseum, H.P.
Berlage, bouwmeester I856-r934, Den
Haag I975, 57, afb. I39·
J.J.P.Oud. 'Stadsschoon', Purmerender
Courant, I9I3, 8 juni en 3 september. Een
van. Ouds eerste artikelen waarin een verdediging van het uitbreidingsplan en voorstel tot instelling van een schoonheidscommissie.
I7. Mededeling van mevr. A. van OortBeets, huisgenote van H.C. Oud tot diens
dood in I939.
IS. Opgave Administratie Technische Hogeschool Delft.
I9. J.J.P.Oud. 'Bouwen zonder make-up',
DGA, 29 oktober I949, 67.
20.J.J.P.Oud. 'Building in the Netherlands', DGA, I954, 2I oktober.
2I. Brief aan H.J.Kraus I956, 23 januari,
NDB/Oud.
22. Brief van Oud aan de redaktie van De
Groene, I958, 6 april, NDB/Oud.
2 3- G. R. & C. éollings. Camillo Sitte and
the Birth of Modern City Planning, London I965, p. 77 .
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( ... )20

Van Tijen en Maaskant gaan in het Groothandelsgebouw in Rotterdam iets verder zonder de ingenieursafkomst terug te dringen
(... )20

Alleen hoop ik, dat hij zich niet zó zal laten ontmoedigen dat hij
zijn zoon ingenieur en geen architect zal laten worden. 21
Met de titel van eredoctor, hem door de Technische Hogeschool
verleend in I95 5, voelde Oud zich echter zeer vereerd. 22 Omtrent
Ouds keuze om bij Fischer te gaan werken kan niets met zekerheid
worden vastgesteld, wel zijn er aanknopingspunten: Fischer (I862I938) maakte na I893 de uitbreidingsplannen voor München naar
de beginselen van Sitte, die vooral door Berlage in Nederland bekendheid kreeg. 23 Camillo Sitte, geboren in I843, was architekt te
Wenen. In I889 schreef hij 'Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen'. Hij zag een gevaar in de ideeën van Haussmann,
die na Parijs ook elders snel post vatten. Hij zocht een oplossing in de
terugkeer naar middeleeuwse vormen van aanleg. Hij trachtte de eentonigheid en levenloosheid te doorbreken. Standbeelden en monumenten moesten niet midden op pleinen, maar verschoven naar een
hoek geplaatst worden, binnenhoven van woonblokken moesten
tuinen hebben in plaats van drukke openbare ruimten te zijn. Parken

Opleiding

2.4. P. Singelenberg, op.cit. (noot 9), p. x I 1.
2.5. D.I. Grinberg. Housing in the Netherlands, Delft r977, 44 .
2.6. Mededeling van G. K. Oud.
2.7. ].]. P. Oud. 'Naar aanleiding van "Van
de Scheepvaarttentoonstelling"', De Wereld, r9r3, r8 juli.
2.8. M. Cramer e.a. W. M. Dudok r884r974, Amsterdam 1981, 7.
2.9. H. P. Berlage e.a . Arbeiderswoningen
in Nederland, Rotterdam r92.1, 34-36.
' Arbeiderswoningen te Leiderdorp', Bouwkundig Weekblad, 1915, 85-87.
30. Overzicht van uitgevoerde werken,
door Oud gemaakt omstreeks 1928, N Da l
Oud.
Brief van Van Doesburg aan Oud, I4 juli
1916, CFC.
3r. Vanaf I4 september r913 stond de advertentie in Schuitemakers' Purmerender
Courant tot eind r9r3. Gemeentearchief
Purmerend.
32.. Cat. Museum het Princessehof Leeuwarden, H. H. Kamerlingh Onnes, schilder
en keramist, 198r, 6.
33 . Brief d.d. I5 oktober 1915 van Prof. ir.
J. A.G. va n der Steur aan de direktie van de
Bank betreffende de aanstelling, Archief
Ned. Bank.
34. Brief d.d. 5 oktober r9r6 van Van der
Steur aan de direktie va n de N ed. Bank met
het verzoek om een verklaring van onmisbaarheid, Archief Ned. Bank.
35. Brief d.d. 7 oktober r9r6 van de Ned.
Bank, Archief Ned. Bank.
36. K. Wiekart. ].]. P. Oud, Amsterdam,
r965, r7 en r8.
37.J.J.P.Oud. 'Woonhuis Herengracht
23 ' , Technisch Studententijdschrift, 11, 8, I
februari r912, 228; Nordische Baukunst,
r914, november, 36; 'Woonhuis Aalsmeer', Bouw fragm enten, I 915, september;
'Woonhuis Blaricum', Bouwkundig Weekblad, 37, 2., r9r6, 13 mei.
38. a . J.J. P. Oud. Holländische Architektur, Bauhausbuch 10, München, 1926, 40,
strandboulevard; b. H.R. Hitchcock.].]. P.
Oud, Editions Cahiers d'art, Parijs, I9 3I,
2, Volksbadhuis. Giulia Veronesi. ].}. P.
Oud, Milaan, r953, 57, Bioskoop re Purmerend.
39 . Cat. Museum Boymans, Rotterdam,
].].P. Oud, W.J.de Gruyter, Rotterdam,

dienden met muren tegen verkeersdrukte te worden afgescheiden. De
maatregelen die Sitte voorstelde waren overigens lapmiddelen en
hadden niet de schaal, nodig om de toenemende problemen van de
moderne stad werkelijk op te lossen. Berlage zou Oud bij Fischer
aanbevolen kunnen hebben. 24 Aan welke plannen Oud bij Fischer
gewerkt zou kunnen hebben blijkt niet te achterhalen. 25 Ouds jongere broer konstateerde later wèl dat hij van zijn verblijf in Duitsland
erg was opgeknapt: hij dronk nu wel eens een glas bier en hij rookte! 26
In München hadden trouwens andere architekten indruk op hem
gemaakt. Hij was 'overdonderd' door de geweldige fut, durf en brutaliteit van een Messel en een Olbrich.27 In en om Purmerend ontwierp Oud tussendoor tot 1913 een aantal woonhuizen, een verenigingsgebouw en enkele winkels, vrijwel zonder uitzondering voor
familieleden of vrienden . De meeste daarvan zijn nog aanwezig.

□

0

Oud te Leiden 1913-1918
Eerste jaren
In 1913 verhuisde Oud naar Leiden in de hoop op werk van wat meer
kaliber. Dudok werd in 1913 benoemd tot plaatsvervangend direkteur van gemeentewerken te Leiden. 28 Wellicht was het dit feit dat
Oud tot zijn besluit bracht om te verhuizen. In ieder geval hadden zij
samen eind 1914 een plan klaar voorde bouw van 24 arbeiderswoningen te Leiderdorp, die in 1915 werden gebouwd. 29 Bovendien werkte
Oud mee aan Dudoks plan voor het kantoor voor het Leidsch Dagblad. 30 Nadat Oud de associatie met een oudere architekt had afgewezen omdat hij zijn architektonische principes niet wilde opgeven,
plaatste hij een advertentie met de mededeling dat hij zowel te Purmerend als te Leiden als architekt was gevestigd. 31 Op de Leidse
tekenakademie 'Ars Aemula Naturae' sloot Oud vriendschap met de
schilder H.H. Kamerlingh Onnes (1893), die hem in kontakt bracht
met zijn ouders en een uitgebreide vriendenkring rond de Leidse Universiteit. 32
Inmiddels brak in 1914 de oorlog uit met een terugval in de bouwaktiviteiten. Voor Oud werd gebrek aan werk aanleiding om deel te
nemen aan verschillende prijsvragen: een volksbadhuis (1915), een
militair tehuis (1915) en een ambachtsschool (1916) te Den Helder.
Op 15 oktober 1915 werd Oud aangesteld bij prof. ir.J. A.G. van der
Steur (1865-1945), die opdracht had voor de bouw van het agentschap van de Nederlandsche Bank aan het Rapenburg 1-3 te Leiden. 33
Hij nam die functie aan om te zijner tijd te kunnen ontkomen aan de
door hem zo zeer gevreesde militaire dienst. In oktober 1916 was het
zo ver. Van der Steur vroeg de direktie van de bank om een verklaring, die door de direkteur-secretaris werd verstrekt: 'Voor den bouw
van ons Agentschap te Leiden zou het een belangrijk ongerief geven
wanneer genoemde landstormplichtige zijn werkzaamheden zou
moeten staken.' 34 Deze verklaring betekende uitstel tot 1 april 1917. 35

- een enkele publikatie in vroegere jaren daargelaten 37 - slechts sporadisch zijn bioskoop (1912) of het volksbadhuis (1915) laten afbeelden. 38 J. de Gruyter onderkende 'de schier mateloze bewondering
voor Berlage (... ) in een volksbadhuis, dat tot in onderdelen op Berlages beurs blijkt gebaseerd'. 39 Wiekart schreef dat al deze werken
het karakter dragen 'van zijn grote leermeester H. P. Berlage'. 40 Wend
Fischer duidde voorzichtiger aan dat Oud omstreeks 1915 navolger
van Berlage was. 41 De persoon en de principes van Berlage maakten
op de jonge Oud een onuitwisbare indruk. 42 Vooral diens streven
naar zuivering van de architektuur van de aanwezige invloeden van
19de eeuwse stijl en kopieerlust vonden bij Oud weerklank. De tot in
de details aanwezige hand van de meester is in Ouds latere werk op
soortgelijke wijze te herkennen. H.-R. Hitchcock vermeldt de invloed
van het boek 'Das Englische Haus' van Hermann Muthesius te kunnen aflezen uit de ontwerpen voor Aalsmeer en Blaricum, respectievelijk van 1912 en 1915. 4 3 Inderdaad wijdde Oud in 1913 een waarderende beschouwing aan dit boek, hoewel een zinsnede aan het eind
van het artikel luidt: 'Het werk is te zeer "af", te zeer doordacht,
waarin dan de spontaniteit van den kunstenaar verstikt'. 44 Deze opmerking valt op als men weet hoe Ouds eigen werk met het vorderen
der jaren soms óók die indruk oproept.
Door weinig aandacht te besteden aan de aanloopperiode 19061917 geven ontwerpen als de huizenrij op de Strandboulevard (1917)
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5. Purmerend, woonhuis

A. Oud-Hertog, 1906; plattegrond
en voorgevel. Plattegrond
opgemeten in 1981 .

l95I, 5•

40. Op. cit. (noot 36), 6.
41. Cat. Die neue Sammlung, München,
].]. P. Oud, Bauten 1906-r963, Ed. W.
Fischer, 1965 .
42. J.J. P. Oud. Architecturalia voor bouwheren en architecten, Den H aag 1963, 33.
43. Op.cit. (noot 38b), Hitchcock, ongen.
p. I.
44. J.J. P. Oud. ' Landhäuser von Hermann
Muthesius'. Bouwkundig Weekblad, r9r3,
48, p. 589.
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Het vroege werk
Als aanhangsel is opgenomen een overzicht van de ontwerpen tot
1917. Dit overzicht van niet en wel uitgevoerde werken van de erg
jonge tot jonge architekt beslaat de jaren 1907 tot 1917. De lijst is
aanmerkelijk langer dan men voorheen placht te publiceren. 36
Oud heeft nimmer de aandacht op dit jeugdwerk gevestigd en
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en de fabriek te Purmerend (I9I9) de indruk alsof hier een plotselinge mutatie zou hebben plaatsgevonden. Er zijn echter meer invloeden
te onderkennen dan die van Berlage alleen.
Het allereerste huis te Purmerend voor tante A. Oud-Hartog verraadt binnen en buiten invloed van Engelse landhuizen 'die ik toen
hevig bewonderde': een soort ribbon-windows op de verdieping in de
voorgevel. 6 De plattegrond is in principe van het gebruikelijke type
met gang, voor- en achterkamer voorzien van 'schuifdeurseparatie'.
Beslist eigenzinnig echter is de wijze waarop gebruik is gemaakt van
de aanwezigheid van de keuken uit het gesloopte vorige pand om
daar een bordes-trap te plaatsen met doorgang naar de keuken en wc.
onder het eerste bordes. Zodoende kon de gebruikelijke trap in de
gang vervallen en kon - bij een gegeven perceelsbreedte - die ruimte
als winst aan de kamerbreedte worden toegevoegd. De trapleuning is
voor die tijd ongebruikelijk opgelost: zonder wrongstukken bij de
keerpunten. Bij opmeten van de trap valt de zorgvuldige wijze van
detailleren op bij de aanzetten van de traponderzijden aan de bordessen: de wel van de bovenste trede loopt in hetzelfde profiel dóór in de
knik van het naastliggende trapschild.
Het huis aan de Herengracht I4 te Purmerend wordt soms ten
onrechte aan Oud toegeschreven, doch is van de hand van J. Stuijt,
gebouwd onder Oud als opzichter. 45 Herengracht 23 is wèl door Oud
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8. Purmerend, Julianastraat 54
(omstreeks 191 2); voorgevel.
9. (rechts) Purmerend, Peperstraat,
bioskoop Schinkel , 1912; voorgevel.
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6. Purmerend, woonhuis
A. Oud-Hertog, 1906; bordestrap en
leuningdetail. Gefotografeerd in
1981.
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getekend en waarschijnlijk ook ontworpen, doch sterk onder de invloed van Stuijt en plaatselijk gebruikelijke vormen. Een opvallend
detail van Oud vormt de trapsgewijze uitmetseling onder het nokraam in de voorgevel dat op verschillende plaatsen in volgende ontwerpen wordt herhaald. (Julianastraat 54 te Purmerend, Zuiderweg
I 5 9, Beemster.)
De bioskoop voor Schinkel te Purmerend (I 9I2) is al een iets
grotere opdracht die door zijn funktie ook een andere uitdrukkingsvorm vraagt. De vlàkke gevel is symmetrisch van opzet, met daarin
de ingang geaccentueerd zowel door de diep terugliggende toegangsdeuren als door de luifel erboven die vóór het gevelvlak steekt. De
behandeling van de tekstblokken wijst weer in de richting van Berlage. De terra-cotta ornamenten waren vervaardigd in het atelier van
W. C. Brouwer te Leiderdorp. In andere ontwerpen van Oud uit deze
periode zijn dergelijke terra-cotta versieringen toegepast, o.a. in de
gevel van de winkel-woning van C. L.J. van Lent te Heemstede in
I9I3.46
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10. Prijsvraagontwerp Volksbadhuis , 1915.

pie'B:lt:
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7. Purmerend, Herengracht 14;
aquarel door J. Stuijt van niet
uitgevoerde variant, 1912;
(rechts) Purmerend, Herengracht 14,
gefotografeerd in 1981 .
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45 . G. K. Oud deelde daarover mee: Herengracht 14 is niet gebouwd naar het eerste
(smalle) ontwerp van J. Stuijr (waarvan de
aquarel-geveltekening zich bevindt in het
NDB-archief), doch naar een volgend ontwerp van Stuijt, met groter breedte. De
rekenwijze op de aquarel is niet die van
Oud: U geschreven als V komt bij Oud niet
voor.
46. Oud onderhield jarenlang een vriendschappelijke relatie met W.C.Brouwer.
Zie op. cie. (noot 42 ), 12.

21

Het Volksbadhuis van I9 I 5 vertoont in zijn voorgevel overeenkomst met de Beurs van Berlage, maar de wijze waarop de plattegrond is uitgewerkt ter handhaving van een strenge symmetrie is een
vroeg voorbeeld van de wijze waarop Oud ook in latere werken
trachtte telkens partijen van identieke vorm of minstens gelijke
waarde te vinden, die de symmetrie ondersteunen. Hier zijn het de
ingang van de wachtkamer en de gang naast de personeelskamer;
verder is de trap naast de wachtkamer de tegenhanger van de toiletgroep naast de personeelsruimte.
Het prijsvraagontwerp voor een verzorgingshuis te Hilversum
doet enigszins denken aan Berlages ontwerp voor een stadhuis in
Den Haag, de perspektieftekening zou een reisschets van Berlage kunnen z11n.
De schets voor een militair tehuis te Den Helder (I9I5) roept
herinneringen op aan het Scheepvaarthuis van J. M. van der Meij
(I9I2-I9I6) en aan het gebouw voor Minder Marinepersoneel te
Den Helder van P. L. Kramer (I 9 I I-I 9 I4), dus aan de Amsterdamse

Oud te Leiden 1913-1918

School waarvan Oud zich later een overtuigd tegenstander zou tonen. Oud beeldde beide gebouwen af in zijn Bauhausbuch.47 Overigens was de geschetste suggestie voor het beeldhouwwerk weer Berlagiaans, mogelijk naar W. van Konijnenburg.
Het gevelontwerp voor de ambachtschool te Den Helder (I9I6I9I7) vertoont in verschillende opzichten gelijkenis met het gebouw
van de Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem van K. P.C. de
Bazel: een onderbouw met sterk horizontale behandeling en kleine
vierkante ramen tegenover de sterk vertikale geleding met hoge ramen
erboven. Hier is bij Oud duidelijk sprake van een zuivering en versobering van de totale opzet.
In de voorgevel van het vakantiehuis 'De Vonk' te Noordwijkerhout (I9I7) wordt deze vertikale geleding in praktijk gebracht, zij
het wat schrieler en met minder diepte dan in het onwerp voor de
ambachtschool (zie afb. 22).
Bij nadere beschouwing tonen de woonhuizen tussen I9I2 en I9I6
een geleidelijke wijziging in de behandeling der ruimte-omsluiting en
detaillering.
Voor de Werkmansvereeniging 'Vooruit' te Purmerend ontstond
in I9II een klein komplex van woningen gekombineerd met een
verenigingszaal. Vertoont de voorzijde van het komplex nog een vrij
traditioneel beeld, waarin de verhouding tussen de bouwmassa's niet
fraai is afgewogen, de achterzijde is veel interessanter. Hier is door
teruggeplaatste delen tegenover vooruitspringende onderpartijen een
duidelijke plasticiteit verkregen die een gelukkige onderbreking van
de Mansardekap vormt juist op de plaats van de knik boven het onderschild. Een dergelijke oplossing komt ook voor aan de woningen
te Leiderdorp. De wijze waarop de tuindeuren van woonkamers gevat zijn in ramen met zorgvuldig verdeelde roeden ernaast en erboven,
is een ongebruikelijke oplossing en zou een voorstudie kunnen zijn
voor de wijze waarop de puien van de winkels in Oud-Mathenesse
(I922) zijn ontworpen. Voor de hoge massa van de zaalbouw paste
Oud voor het eerst pleisterwerk toe, wellicht om tegemoet te komen
aan het hoogteverschil. In de zaal werden fresco's aangebracht boven
de lambrisering, geschilderd door Ouds jeugdvriend en stadgenoot
Jac.Jongert, een leerling van R. N. Roland Holst. In een artikel voor
het tijdschrift Klei vermeldde Oud dat dit het eerste voorbeeld was
van frescoschilderen in Nederland 'althans op eenige groote schaal in
den modernen tijd'. 48
Bij enkele woonhuizen doet het platte dak zijn intrede, maar de
rechte bovenbeëindiging van de gevel die hieruit voort zou moeten
vloeien is vermeden, hetzij door opengewerkt metselwerk bovendaks
of met vrij hoge penanten op de hoeken. De houtkonstrukties voor de
étalageramen zijn erg zwaar. (Van Lent, Van Bakel.) De kozijnen
hebben in het algemeen een zeer kleine negge. 49 Ook de achtergevel

11. Prijsvraagontwerp Militair
Tehuis, 1915.

12. Prijsvraagontwerp Ambachtschool, 1915.

14. Leiderdorp; woningen samen
met W . M. Dudok, 1915. Gesloopt in
1983.

15. Heemstede, Binnenweg;
winkel-woonhuis Van Bakel, 1914;
voor- en achtergevel.
16. Velp; drie villa 's onder één kap,
1916; toestand 1983 en (rechts)
ingekleurde potloodtekening van
kubistische variant .

47. Op. cie. (noot 386), 29, afb. II en 30,
afb. I2 ,
48 . ].]. P. Oud. 'Schoorsteen in het gebouw
der Werkmansvereeniging "Vooruit" te
Purmerend', Klei, 4, 22, I9I2.
49. Onder 'negge' wordt verstaan de maat
waarmee de voorkant van een kozijn dieper
ligt dan het voorvlak van de muur.

van het huis Van Bakel is zeer vlak. De tuindeuren van de woonkamer
staan in een kozijn dat sterk lijkt op het étalagekozijn van de winkels
in de hoekoplossingen in Tussendijken (I920). De plaatsing van de
buitenste kozijnen is zorgvuldig boven elkaar. De deur, de kleine
ramen en het trapraam zijn geplaatst zoals dat uit de plattegrond
voortkomt. Er is kennelijk geen poging gedaan, of deze is mislukt,
om in samenhang mèt de plattegrond tot een oplossing te komen
voor een evenwichtiger raam- en vlakverdeling. Een voor Oud ongebruikelijk rationele benadering.
Een verdere stap in de 01;1twikkeling vormt de kubistische variant
van het ontwerp voor een blok van drie woningen (I9I6) te Velp. Het
uitgevoerde projekt met zadeldaken vertoont een driedeling door verspringing van de gevel van het middelste huis, van onderen naar voren, van boven naar achteren, zodat in deze kombinatie een balkon
ontstaat. Met een loggia ter weerszijden wordt aan de overigens vlakke gevel enige plastiek gegeven. Er bestaat echter een schets voor drie
villa's te Velp van dezelfde omvang, die een kubistische variant van
het gebouwde moet zijn. Hier platte daken en een in meer traveeën
in- en uitschuiven van kubusachtige massa's die een veel sterkere
ruimtelijke werking geven. Denkt men hier de versierde borstweringen en de bogen boven de deuren weg, dan ziet men een voorloper van
de Strandboulevard. Deze versobering zou - in de tijd gezien - de
invloed van Van Doesburg kunnen zijn.

.
m~t

--ic~~-~1;

~~2;.,· .

~-=-

/i~~·- ·:i

--~~
- 1·•·., ...

•''\~-a:~L~~··
C:.

13. Purmerend, Vooruitstraat;
woningen en verenigingsgebouw
Werk ma nsveren ig i ng 'Vooruit',
1911 .

22

Jeugd en vorming 1890-1916

23

Oud te Leiden 1913-1918

· --,w-~
~ - ~-;-4-,,...\... •

B.

Oud en De Stijl 191 6- 1922
Oprichting van
en van De Stijl

·oe Sphinx'

Voor de nu volgende periode is de invloed van de schilderkunst waarschijnlijk het belangrijkst. Oud schreef in I9I6 een artikel over 'Cubisme, Futurisme, Moderne Bouwkunst,
enz.': waarin hij stelde:
,,,
Er voltrekt zich in de moderne schilderkunst een evolutie die nu in
een stadium gekomen is waarin zij groote geestelijke ·verwantschap vertoont met de architectuur en waarin een nauwere aanraking der beide kunsten aanstaande lijkt. 50
Oud wees er op dat naast naturalisme, realisme, impressionisme,
enz. die de natuur volgden, zich een beweging openbaarde, bekend als
het cubisme en het 'futurisme:
Steeds duidelijker openbaart zich evenwel de bedoeling om sensaties van werkelijkheden te geven zonder de uiterlijke realiteit zelf
af te beelden en de logische en uiterste consequenties van dit streven moest dan ook leiden tot een schilderkunst, waarbij deze sensaties direct, d.w.z. louter door schilderkunstige middelen: door
vorm en kleur worden weergegeven. Deze consequentie is aanvaard
door de z.g.n. 'abstracten' en met een eenvoudig voorbeeld dat ik
ontleen aan een interessant artikel dat één hunner, Theo van Doesburg, in De Beweging schreef, wil ik deze opvatting duidelijk toelichten (... ). 50
En even verder:

17. Oud op kamers in Leiden, 1916.
Op de achtergrond een affiche voor
Kunstclub 'De Sphinx', ontworpen
door H.H. Kamerlingh On nes voor
de eerste tentoonstelling:
18-31 januari 1917.

Haar [de schilderkunst] eigenlijk arbeidsveld wordt het vlak omdat de perspectivische afbeelding hier onbestaanbaar is. Het vlak is
het stramien waarop de schilderij gebouwd wordt en de schilder
kan zich hierop uiten in eindelooze variaties van vorm en kleur,
zooals de musicus zijn ontroering op zijn instrument weergeeft in
klank en maat. Als 'Staffelei-Malerei' zal deze kunst minder optreden: architectonisch gesproken is zij de 'toegepaste schilderkunst' bij uitnemendheid.
De vlakken waarmede wij, als ruimtekunstenaars, onze ontroeringen realiseeren, zal zij kunnen 'bezielen' en tot een wezenlijk
bestanddeel maken, dat haar inniger en ontroerender zal doen zijn.
In de gewijde ruimte zullen de gouden en blauwe verbeeldingen
samenstemmen met de verheven choraalzangen; in, de feestzaal
zullen de felkleurige visioenen den dollen roes der feestenden opvoeren. Zoo zal deze schilderkunst voor de architectuur grooter en heviger ontroerings-mogelijkheden openen, maar wederkerig zal de
bouwkunst voor haar een sfeer scheppen, waarin de geest ontvankelijk wordt om deze schilderkunst te ondergaan en er zal een
wisselwerking zijn: grooter of minder groot naar gelang der overeenkomst tusschen de geesteshoudingen van architect en schilder. 50
50. J.J. P. Oud. 'Over cubisme, futurisme,
moderne bouwkunst, enz.', Bouwkundig
Weekblad, I9I6, nr. I20, 56.
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Dit artikel is om verschillende redenen van belang. In de eerste plaats
bewijst het Ouds voortdurende interesse voor de ontwikkeling van de
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SI· Omstreeks I9IO maakte Oud schilderijen in olieverf, een enkel nog in het bezit
van de familie. Na de oorlog maakte hij
veel reisschetsen, ten dele in het bezit van
de familie, ten dele ondergebracht in het
Zeeuws Museum te Middelburg.
52. J.J.P. Oud. Mein Weg in De Stiil, Den
Haag I960, 9.
Oud schreef het manuskript voor dit boekje direkt in het Duits. Een Nederlandse
tekst van zijn hand bestaat niet. De vermelding in het boekje: 'Aus dem Niederländischen übertragen von Kees en Erica de Wit'
is slechts in zoverre juist, dat zij de tekst op
de Duitse taal kontroleerden. H.C. van der
Leeuw, die Oud een exemplaar toezond,
oordeelde niet mild over dat Duits toen hij
op I juli I96I schreef: 'Onder ons gezegd is
de Duitse vertaling wel allemachtig slecht:
ze krioelt van de Hollandismen. Maar om,
behalve allerlei slechte woordelijke vertalingen, tweemaal "Voorwerp" met "Vorwurf" te vertalen is werkelijk heel erg. Het
doet dit uitstekende geschriftje onnodig
kwaad! .. .' NDB/Oud.
Dat Oud zich hier van de Duitse taal bediende is opmerkelijk en vraagt om een psycho-analytische verklaring, temeer omdat
hij zijn onder pseudoniem geschreven 'Ja.
Eben' evenzo in het Duits publiceerde. Zie
de litteratuuropgave. Toch is vanwege de
authenticiteit steeds gebruik gemaakt van
de oorspronkelijke Duitse tekst en niet van
een latere vertaling die werd gepubliceerd
in Plan, I98I, nr. 6.
5 3. J. F. Heijbroek. 'Het kortstondig bestaan van de Leidsche Kunstclub, "De
Sphinx'", Leids Jaarboekie, I980, I56
noot 7.
54. Op. cit. (noot 52), IO.
s5. Op. cit. (noot 5 3), IS 5.
56. Van Oud hing daar het eerste-niet uitgevoerde-ontwerp voor het burgemeestershuis te Broek in Waterland: Th. van
Doesburg 'Schilderkunst', Eenheid I9I7, 3
februari, 'een piramidevormig huis', ND BI
Oud.
57. Op.cit. (noot 53), I59, noot I5.
5 8. Ibid. I6I.
59. Op.cit. (noot 52), IO.
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periode dichters en denkers bezig hield: de opkomst van de mechanisatie. Dit manifest en de radikale veranderingen naar een technologische maatschappij waren de bron van inspiratie voor de futuristen.
Het manifest werd geschreven in de gezwollen taal die ook kenmerkend zou worden voor veel artikelen in De Stijl. Marinetti verzamelde schilders om zich heen als: Umberto Buccioni, Carlo Carrà, Luigi
Russolo en Gino Severini. In zekere zin hoorde hier ook bij de jong
gesneuvelde architekt Sant' Elia. Hij bracht hun werk onder de aandacht van De Stijl. In het totaal werden er tot omstreeks I920 een
achttal manifesten uitgegeven. Een heroïsche plaats wordt toegekend
aan de lokomotief en het vliegtuig, zo ook bij De Stijl. Als Oud
schrijft dat het manifest 'noch nicht lange her' was, doelt hij waarschijnlijk op één van de latere manifesten: La Nuova Religione. Morale delta Velocità van I9I6.

schilderkunst, een interesse stammend uit zijn oorspronkelijke jeugdwens om schilder te worden. 51 Het artikel krijgt een diepere betekenis door de datum waarop Oud het schreef: 4 juni I9I6. Dat is nog
géén week nadat hij Van Doesburg voor het eerst had ontmoet. De
schilder Theo van Doesburg, in I9I4 soldaat bij de grenswacht in de
buurt van Tilburg, in I9I 5 vanaf september in Utrecht, schreef in die
tijd artikelen over kunst in bladen als De Avondpost en Eenheid. Oud
las zijn publikaties en richtte zich met een brief via de drukker tot
hem. 52 In deze tamelijk formele brief van 30 mei I9I6 maakte Oud
melding van het feit dat hij van Menso Kamerlingh Onnes gehoord
had dat Van Doesburg plannen had voor de oprichting van een moderne schildersvereniging in Leiden. 53 • Oud vroeg Van Doesburg of
het niet nuttig zou zijn daarin ook architekten op te nemen. De hele
ontwikkeling van de schilderkunst zou volgens hem naar de bouwkunst leiden. Zonder dat Oud dit wist vertoefde Van Doesburg regelmatig in Leiden, waar zijn aanstaande - tweede -vrouw verbleef.
Hij kwam vrijwel direkt naar Oud toe. 54 Aangezien Oud in zijn
artikel al stelling begint te nemen tegen usurpatieve neigingen van de
schilder mag worden aangenomen, dat de tussenliggende gesprekken
met Van Doesburg daar aanleiding toe geweest zijn. Oud bakent
duidelijk het gebied af waar de schilder mag werken en onder welke
voorwaarde·n. Hij zet zich schrap tegen de schilder zoals vrijwel in
diezelfde tijd de schilder Van der Leek zich schrap zette tegen de
architekt. De passage over de gewijde ruimten met de gouden en
blauwe verbeeldingen wijst erop dat Oud onder invloed was gekomen van de geëxalteerde schrijftrant van de futuristen en van het
Manifest van Marinetti, waarover aanstonds meer.
Na korte tijd werd de 'Leidsche Kunstclub De Sphinx' opgericht.
De officiële oprichtingsdatum daarvan is 3I mei I9I6, maar aangenomen moet worden dat dit een statutaire kwestie is, gezien de
da turn van Ouds eerste brief. J. J. P. Oud werd voorzitter, de kunstschilder D. Roggeveen vice-voorzitter, J. G. Kessler eerste sekretaris,
Th. van Doesburg tweede sekretaris en J. H. Kriest penningmeester. 55
In I9I6 organiseerde 'De Sphinx' enkele kulturele avonden. H. Kamerlingh Onnes maakte het affiche voor de eerste tentoonstelling van
I8-3I januari I9I7. 56 Oud en Van Doesburg werden in de loop van
I9I7 alweer uit 'De Sphinx' 'gesmeten' omdat zij 'zwakke elementen' eruit wilden gooien. 57 In Eenheid van 3 februari I9I7 deelde
Van Doesburg mee dat door gebrek aan voldoende zuiverheid van
beginsel 'De Sphinx' slechts een kort leven beschoren was. 58
Voor Oud werd het kontakt met Van Doesburg een soort wedergeboorte. Over de eerste tijd schreef hij:
Die Folge dieses Kennenlernens war, dass wir endlos debattierten
über die Probleme der modernen Kunst. Van Doesburg publizierte
vieles darüber in einem Blättchen das[s], wenn ich mich richtig
erinnere, 'Einheit' hiess. Er malte selber und dichtete. Als Architekt interessierte ich mich sehr für alles was auf dem Gebiete der
modernen Kunst los war, weil ich witterte, dass auf dem Gebiete
der Architektur ähnliches geschehen müsse (... )
Auf nächtlichen Spaziergängen rundum Leiden beredeten Van
Doesburg und ich bis ins Unendiche die Probleme von dem neuen
Impuls und den neuen Strömungen in der Kunst. Der futuristische
Manifest Marinettis war noch nicht lange her und wir korrespondierten viel mit den Gleichgesinnten im In- und Ausland. 59
Filipo Tomaso Marinetti, geboren te Milaan, afgestudeerd in de letteren aan de Sorbonne, publiceerde in Le Figaro van 20 februari I909
het grondleggende manifest van de futuristen. Dit manifest is in feite
een op beklemmende wijze overtrokken weergave vai:i wat in deze
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60. C. Blotkamp e.a. De beginiaren van De
Stiil r9r7-r922, Utrecht, I982, I8.
6I. R. W. D. Oxenaar. Een primitief van
de nieuwe tiid, Proefschrift Den Haag,
I976, I2I.
62. Ibid. ns-n 7 .
63. Ibid. I2I.
64. Ibid. I22.
65. A.de Jongh. 'De Stijl', Museumiournaal, I972, nr. 6, 270.
66. J. Bal jeu. Th. van Doesburg, Londen,
I974, 24.
67. Op. cit. (noot 9), I7.
6 8. Op. cit. (noot 66), 24.
69. Op. cit. (noot 6I), I22-I23.
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Van Doesburg liep al lange tijd rond met plannen om een tijdschrift
uit te geven. Met E. Wichman had Van Doesburg daarover al uitvoerige gesprekken gehad en geldschieters gezocht. Hij had behoefte aan
een eigen orgaan om zijn kunst-theoretische en literaire opvattingen
uit te kunnen dragen. 60 Na zijn eerste ontmoeting met P. Mondriaan
in januari I9I6 en B. van der Leek, die hij daardoor kort daarop leerde kennen, poogde hij zijn plannen nu met verdubbeld enthousiasme
te verwezenlijken. Een punt van overweging was het al dan niet erbij
betrekken van architekten. 61
Van der Leek had een leerrijke samenwerking met Berlage achter
de rug bij de inrichting van de 'kunstkamer' voor mevrouw KröllerMüller op Groot-Haesbroek te Wassenaar. 62 Later deelde hij mee dat
hij aanvankelijk meende dat De Stijl een blad voor schilders moest
worden. 'Hij vertrouwde niet dat architecten er iets van zouden begrijpen en bovendien moest het blad er komen om architecten op onafhankelijke wijze duidelijk te maken hoe zij ten opzichte van schilders in gebreke bleven.' 63 Begin mei I9I7 ontving hij een uitnodiging
van Van Doesburg 'eens een artikeltje van Uw hand af te staan'. Uit
de brief blijkt dat de naam van het 'tijdschriftje' dan al is vastgesteld,
evenals de oplage en het karakter 'zonder enige opschik'. 64 De inhoud
van de brief wijst erop dat Van der Leek toen nog niet op de hoogte
moet zijn geweest met het op te richten blad.
Over de naam was trouwens wel enige diskussie geweest. Van
Doesburg had oorspronkelijk 'de rechte lijn' gekozen, maar men
achtte deze naam te veel gebonden aan het kunstwerk zelf terwijl
mogelijk de futuristische interpretatie die aan de naam gegeven zou
kunnen worden Van Doesburg tegenhield.6s, 66 De naam Stijl was al
veel eerder gebruikt door Semper: Der Stil in I 860 en door Berlage:
Gedanken über Stil (I905-I906). Berlage gebruikte de term om er
orde en eenvoud in de architektuur mee aan te duiden toen hij schreef:
'Kunst moet orde vertonen en orde betekent reeds in beginsel Stijl'. 67
Mondriaan ging met de nieuwe naam akkoord in een brief van I6
mei I9I7. 68 Van der Leek was eveneens enthousiast, maar zoals hij
schreef op I7 mei:
Er is veel te doen en ik hoop tijd en kracht te vinden - bij de
moeilijkheden van het werk- ook in geschrifte mee te helpen aan
meerdere uitbreiding van het nieuwe. 69
Een paar dagen later schreef Mondriaan aan Van Doesburg nog eens
over eventuele medewerkers aan het blad om Picasso en Van der Leek
aan te bevelen. In een P.S. schreef hij nog:
Does, ik heb vanavond met Van der Leek nog eens over de zaak
gepraat; wij vinden 't het beste als jij je alleen als redacteur opgeeft
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(... )de kunstenaars onder de architecten zijn een offensief begonnen tegen het archaïstisch geknutsel hunner voorgangers( ... ) Een
uitmuntend voorbeeld van stijlbewusten bouw der laatste jaren in
Nederland is het huizencomplex ontworpen door den jongen architect J.J. P. Oud uit Leiden (... )

(op titel enz.) jij bent toch al tamelijk snel, als 'schrijver' ook bekend; ons zullen we misschien uitlachen. 70
Uit een en ander blijkt wel dat de oprichting van De Stiil in hoofdzaak de onderneming is geweest van één man: Van Doesburg, die zich
daadwerkelijk, maar vooral ook moreel gesteund wilde zien door
enkele - in zijn ogen - betrouwbare principiële meeliggers. Met de
zinsnede 'Ungefähr zu dieser selben Zeit beschlossen wir, mit dem
"De Stijl" in See zu stechen' deed Oud het later voorkomen alsof hier
sprake zou zijn geweest van een kollektief genomen besluit in het
midden latend of 'wir' betrekking had op alle medewerkers van het
eerste uur dan wel alleen op hem en Van Doesburg. 71
Van Doesburg schreef op 16 april 1917 de inleiding voor het eerste
nummer dat uitkwam in oktober 1917. In dit eerste nummer staan
bijdragen van P. Mondriaan, B. van der Leek, A. Kok enJ. J. P. Oud. 72
Ondanks de bezwaren van de schilders tegen architekten nam Van
Doesburg toch een bijdrage van Oud op: 'Het Monumentale Stadsbeeld'. Oud geeft hier zijn visie dat het stadsbeeld hoofdzakelijk bepaald zal worden door het straatbeeld. Te verwachten valt, dat bij de
moderne stadsbebouwing het partikuliere initiatief meer en meer zal
verdwijnen en massa- of blokkenbouw in de plaats zal komen van het
afzonderlijke huis. En verder:

En eindigt met:
Met dit ontwerp 'huizencomplex voor Strandboulevard' heeft een
jong hollandsch bouwkunstenaar van de twintigste eeuw uitdrukking gegeven aan de mogelijkheid van een monumentalen massabouw op zuiver beeldenden grondslag.7 5
Hier werd Oud, tot dan vrijwel onbekend architekt, met een· niet
uitgevoerd ontwerp verheven tot 'kunstenaar onder de architecten'.
Dit door - blijkbaar - geheel te voldoen aan de normen die De Stiil,
Van Doesburg, stelde aan de nieuwe architektuur. Oud moet hierdoor - niet onverschillig voor het oordeel van derden - een enorme
stimulans hebben gekregen, terwijl de lof van de zeven jaar oudere
Van Doesburg hem - vooralsnog - tot een toegewijd adept maakte.
De ontwikkeling van De Stiil en zijn medewerkers is in zijn totale
omvang elders uitvoerig behandeld door H.L.C.Jaffé.7 6 C.Blotkamp c.s. konden gebruik maken van recenter materiaal en daarmee
korrekties aanbrengen op verschillende vroeger geaccepteerde beschouwingen. 77 In enkele oudere studies wordt doorgaans het beeld
opgeroepen van het samengaan van enkele kunstenaars in één homogene nieuwe beweging, vergelijkbaar met het optreden van een chemische reaktie door het samenvoegen onder optimale omstandigheden van daartoe zorgvuldig gekozen ingrediënten. Volgt men de
individuele ontwikkeling der verschillende medewerkers en hun
onderlinge relaties, dan blijkt dat dit beeld een idealisering van de
werkelijkheid is. Sommige van de medewerkers hadden elkaar vóór
de oprichting van het blad nog nooit ontmoet, enkelen hebben nooit
met allen kennis gemaakt. Zo zou Oud niet eerder persoonlijk met
Mondriaan kennis maken dan in de zomer van 1920. Een echt kunstenaarskollektief is De Stijl dus nooit geweest. Gedurende de jaren
dat het tijdschrift bestond is er geen enkele tentoonstelling geweest
waaraan alle medewerkers deelnamen. Evenmin zijn er ooit bijeenkomsten gehouden waar meer dan drie of vier van de betrokkenen
tegelijk aanwezig waren.7 8

De belangrijkste opgaaf voor den modernen architect is daarom
het woonblok. Deze opgaaf waarbij overheidsbemoeiing noodzakelijk is, vraagt haar karakteristieke oplossing, die zij nog niet
vond in reeds uitgevoerde blokken, waarin traditioneele invloeden
gehandhaafd zijn. De karakteristieke schoonheid van het moderne
bouwblok zal zich uiten in een sterk uitgesproken rythme en aanvaarding van moderne materialen. De radicale afrekening met het
schijndak staat op den voorgrond met als gevolg de aanvaarding
van het platte dak met zijn consequenties: de oplossing van horizontale overspanningen door ijzer- of betonwerken, de behandeling van muurvlakken en muurdoorbrekingen in modern materiaal. 73

70. Op. cit. (noot 6r), 123.
7r. Op.cit. (noot 52), 12.
72. De Stijl, r. 1, 1917, 1 e.v.
73. ].]. P. Oud. 'Hee monumentale straatbeeld', De Stiil, r. 1, 10.
74. B. Fooy. 'Volkswoningen in Rotterdam
1918-1940', TA/BK, 1978, nr. 4, 7•
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Het onderwerp dat Oud als architekt voor dit eerste artikel koos
vraagt enige aandacht. Tot dusver zijn alle opdrachten waar de jonge
Oud zich van heeft gekweten van zuiver architektonische aard:
meestal woonhuizen en een enkel utilitair gebouw. Het hier behandelde onderwerp is strikt genomen van stedebouwkundige aard en
Oud sprak hier dus nauwelijks uit ervaring. Van waar dan die keuze?
Te denken valt aan een verband met de betrekking die Oud in februari 1918 zou aanvaarden als architekt bij de Bouwpolitie en Woningdienst te Rotterdam. Per 1 april 1917 liep het werk bij Van der Steur
af en daarmee de verkregen vrijstelling voor de militaire dienst. Oud
moest andermaal een oplossing zoeken om aan de dienst te ontkomen. De oorlog was nog volop gaande. Ditmaal was Berlage de redding: vanwege zijn relatie met de gemeente Rotterdam kon hij Oud
introduceren bij ir. A. Plate, direkteur van de Woningdienst. Plate,
een bewonderaar van Berlage, bleek bereid Oud in 1918 aan te stellen, inclusief de zo begeerde vrijstelling van de militaire dienst. 74 Het
is weinig spekulatief te veronderstellen dat Oud bij het schrijven van
dit artikel vooruit liep op de problemen die aanstonds zijn aandacht
op zouden eisen.
Als illustratieve bijlagen in dit nummer zijn opgenomen: een kompositie van Van der Leek uit 1917 en in plattegrond en gevel het
'huizencomplex Strandboulevard' van Oud, ook gedateerd 1917.
Van Doesburg schreef daarbij het kommentaar, waarin het heet:
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75, Th.van Doesburg, Bij de bijlagen 11
'].]. P. Oud ontwerp voor een complex van
hmzen voor een strandboulevard', De Stijl,
1. I,

1917,

II.

76. H.L.C.Jaffé. De Stijl I9I?-I93I, Der
ntederländische Beitrag zur modernen
Kunst, Frankfurt, 19 6 5 .
77. Op. cie. (noot 60).
78. Ibid. 9.
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Ten tijde van de oprichting woonden Mondriaan en Van der Leek in
Laren, Van Doesburg en Oud in Leiden, Kok in Tilburg, Huszár en
Wils in Voorburg en Van 't Hoff in Huis ter Heide. Toch zou het
onjuist zijn De Stijl voor te willen stellen als een onderneming van
Van Doesburg alléén. Zeker was er in de opvattingen van de medewerkers toen een zekere overeenstemming al was vertrekpunt en toekomstig doel voor de meesten verschillend. In het andere geval was
het tijdschrift er waarschijnlijk nooit gekomen. De verschillen in
opvatting over het te bereiken doel waren er ook voor sommigen
aanleiding toe om na kortere of langere tijd de beweging de rug toe te
keren. De Stijl-kunstenaars voelden een neiging in de richting van het
kollektieve en onpersoonlijke maar mathematisch nauwkeurige.
Hun gemeenschappelijk doel was het ontwikkelen van een nieuw
algemeen schoonheidsbesef; het subjektieve in de kunst diende daarom plaats te maken voor het objektieve, het individuele voor het
universele; de nieuwe kunst moest zich koncentreren op drie elementaire waarden: ruimte, licht en eenvoudige geometrische vormen en
op het gebruik van de primaire kleuren plus wit, zwart en grijs. De
techniek werd gezien als de belangrijkste faktor voor de toekomst:
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het werk van de machine geeft een perfektie en een regelmaat waartoe
de menselijke hand niet in staat is. Deze tendens was er ook op andere
gebieden: in de organisatie van de massa, de politieke partijen en de
vakbonden. Overal moest het toevallige en het persoonlijke wijken
voor de formule. De blauwdruk werd een symbool. Het ging niet
meer om de individuele uitvoering en de persoonlijke ontdekking,
maar om de algemene konceptie. Een bevestiging voor dit alles zag
men in de uitvoering en perfektionering van de fotografie.
Nu was het nauwelijks meer de taak van de schilder om zichtbare
vormen vast te leggen. Zijn opgave werd de natuurwetten zèlf te
noteren, die door de uiterlijke verschijnselen alleen maar vertekend
konden worden. Alle vernieuwingen: de wetenschappelijke formule,
de machinale produktie, het pulserende verkeer in de grote steden
werden bronnen van inspiratie. Het enthousiasme voor een vernieuwing in de kunst en in het dagelijks leven was daarom zo groot,
omdat - midden in de eerste wereldoorlog - nieuwe en algemeen geldige normen dienden te worden opgesteld voor een spoedige en betere
toekomst.
Dit - vaak utopistische - idealisme bloeide juist in het neutrale
Nederland zo omdat hier de krisis van deze jaren in hoofdzaak werd
ervaren als een krisis van de geest, een aansporing om zich te verliezen
in gewaagde en vèrgaande vernieuwingen en een uitlaat te zoeken
voor kreatieve krachten die in andere opzichten geen emplooi konden
vinden. Nederland is het land van de oorsprong van De Stijl en men
kan wel stellen dat - afgezien van de voorafgaande invloeden uit het
buitenland - De Stijl-kunst in geen ander land zou hebben kunnen
ontstaan. Men kan de sfeer in de jonge Stijl-beweging vergelijken
met de beeldenstorm. Zoals iedere afbeelding van een heilige een aantasting was van de absolute heiligheid van de Schepper, zo was voor
de De Stijl-schilders iedere afbeelding van een gedeelte van de schepping een ontheiliging en verminking van de goddelijke reinheid van
de scheppingswetten. Ons woord 'schoon' geeft het in feite goed
weer: het kan zowel 'fraai' als 'rein' betekenen. Als belangrijkste doel
heeft deze puriteinse beweging zich gesteld: de zuivering der kunsten.
Zuivering vooral in de zin van zich onafhankelijk maken van andere
gebieden en het volgen van uitsluitend eigen regels. Enerzijds een
onafhankelijkheid door het verbreken van de banden met de waarneming van zichtbare voorwerpen, anderzijds ook onafhankelijkheid
van de willekeur van het subjektieve temperament. Door het uitbannen van herkenbare voorwerpen en de persoonlijke benadering kan de
kunst zich eindelijk volkomen vrij beschouwen, vrij van iedere invloed van buitenaf en zich slechts richten naar eigen wetten. Het is
een kunst van zuivere verhoudingen geworden en op weg naar de erkenning van de Zuivere Waarheid. De volstrekte, universele harmonie dient over alles te heersen, dat is wat iedere Stijl-medewerker na
wenst te streven. Alle Stijl-principes hebben hun wortels in een
esthetische opvatting, in een bijna theologisch systeem van ethische
normen.
Mondriaan heeft de ethische basis van De Stijl duidelijk geformuleerd in zijn geschrift 'De kunst en het leven'. Hij ging ervan uit dat
de huidige mens de orde en de harmonie die toch het einddoel van alle
leven moet zijn, nog niet heeft kunnen vinden. De menselijke subjektiviteit en het teugelloze individualisme hebben het bereiken van deze
harmonie in de weg gestaan, de klaarheid van het leven verstoord en
de mens afgeleid van zijn enige en wezenlijke doel. De kunst heeft
deze harmonie reeds gevonden en deze aanschouwelijk kunnen maken, doordat zij in deze eeuw de perken van het individualisme overschreden heeft. De kunst is dus het leven vooruit en het is haar taak de
weg te wijzen. Utopistische visioenen vormden Mondriaans bijdrage
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aan De Stijl. Deze visioenen gaven ook De Stijl zijn universele geldigheid en de grote overredingskracht, die zich anders nooit zou hebben
kunnen ontwikkelen. 79 Het zijn deze principes, uitgedragen door de
medewerkers van het eerste uur en hun latere lotgenoten die de inhoud van het blad De Stijl nummer na nummer gevuld hebben. Doordat Van Doesburg, op aanbeveling van Mondriaan als enige het redakteurschap op zich had genomen, wordt de inhoud een koncentraat
van het eigen denken van de groep, niet zelden door Van Doesburg in
hoofdzaken bepaald. Van Doesburg ging soms zo ver dat hij stukken,
waarmee hij niet kon instemmen, plaatste, onder toevoeging van zijn
eigen kommentaar. 80

De Stijl: oprichters, onderlinge relaties,
invloeden
De schilders van het eerste uur waren: Th. van Doesburg, Piet Mondriaan, B. van der Leek en V. Huszár; de architekten: J. J. P. Oud, R.
van 't Hoff en J. Wils; de dichter: A.Kok. 81
Van Doesburg, geboren 3 augustus I883, de drijvende kracht achter
het tijdschrift, was intelligent, veelzijdig en kunstzinnig. Hij kon zijn
mening snel herzien en genadeloos zijn oordeel geven, vooral wanneer hiîmeende afgevallen te worden. Enkele zinsneden uit een brief
aan Oud in december I9I8 zijn typerend:

De mens moet zichzelf telkens opnieuw vernietigen om zich weder
opnieuw te kunnen opbouwen. Zoo vormt zich dat heilige, vaste
en harde dat wij een persoonlijkheid noemen. Niet te verwarren
met individualiteit (... ) Wanneer het nog eens de moeite waard
mag zijn, hoop ik door mijn dagboek (vanaf I902) te kunnen bewijzen, dat de voortdurende, innerlijke zelfverwoesting het geheim is om altijd volgens het geestelijke beginsel te blijven leven,
jong, hard en als een object in het universum. 82
Hieruit spreekt een zekere romantische geaardheid. Deze romantiek
werd gevoed door een verachting van het burgerlijke en hevige gevoelens van opstandigheid jegens de maatschappelijke en kulturele
situatie waarin hij leven moest. Op Oudejaarsavon~ I9I5 schreef hij
aan zijn vriend Kok:

79. Cat. Centraal Museum Utrecht, Van
Gogh tot Cobra, G. Imanse, 'Het ontstaan
van de abstracte kunst in Nederland ca.
I900-I9I8 en het artistieke klimaat in die
periode', Utrecht, I98I, Io3: F. van Eeden
zag het werk van Mondriaan 'uit artistiekpsychologisch oogpunt' als 'zuivere gevallen van acute decadence en typische ziektebeelden'.
80. E. Pijpers. 'mej. Edith Pijpers contra de
moderne kunst', De Stiil, 1, I9I8, nr. 6,
63.
8I. In het herdenkingsnummer 'rn Jaren
Stijl' gaf Van Doesburg als 'medewerkers
die de oprichting door hun directe medewerking ondersteunden' aan: A. Kok,
J · J. P, Oud, P. Mondriaan en V. Huszár.
82. Cat. Eindhoven, Van Abbemuseum,
Theo van Doesburg I883-I93I, Eindhoven,
I968, 4.
83. Ibid. 4 .
84. Ibid. I9.
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We bezitten geen enkel vermoogen uit onszelf. Elk vermoogen is
'n deel van 'dat' waarvoor wij geen naam hebben( ... ) Het schoonste is een leven boven de 'individualiteit' te voeren. Ik was dit reeds
vroeger zeer nabij: getuige mijn sprookjes en vooral 'Opstanding' (... ) Hoe kan zijn (de Winter's) 'ik' mijn 'ik' overtreffen,
terwijl er slechts één 'Ik' is? Dat te weten en geen rekening te houden met het eigen 'ik' noem ik het leven voeren boven de individualiteit. 83
Dit wijst op een zin voor kollectiviteit. Zijn verdere karaktereigenschappen gaven hem echter aanleiding zich snel op de voorgrond te
plaatsen of over anderen te willen heersen. Reden waarom menige
samenwerking van zo korte duur was.
Jean Leering schreef over hem:
Door zijn scherpe intelligentie is hij niet alleen in staat zeer snel
impulsen, door anderen gegeven, te verstaan en te assimileren,
maar deze ook op geheel eigen wijze op te voeren tot op nieuwe
niveaus die dan hun uitstraling op anderen niet misten. 84
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zijn ontwikkeling. Hij liet zich in De Stijl-periode weleens kortstondig door Van Doesburg beïnvloeden, maar in hoofdzàak ging hij zijn
eigen weg. Van De Stijl als tijdschrift maakte hij een dankbaar gebruik om zijn kunsttheorieën, die moeilijk te lezen waren, te publiceren. Hij was één van de produktiefste medewerkers van het blad.

Een dergelijke zienswijze kan zowel leiden tot grote waardering voor
een man die een aangegeven gedachte verder uitwerkt en tot groter
verdieping brengt, maar even goed tot de veronderstelling dat de man
regelmatig succesvol gedachten van anderen weet over te nemen om
daar als eigen vinding mee naar buiten te treden.
Oud zowel als Seuphor verhalen over de eerste konfrontatie van
Van Doesburg met het abstrakte werk van Van der Leek en diens
reaktie daarop: 'Als dit de schilderkunst van de toekomst moet worden laat ik me hangen', of woorden van gelijke strekking. 85
R. W. D. Oxenaar schreef:

Bart van der Leek werd in 1876 geboren uit hervormde ouders. 91 Ook
hij begon met landschappen die nauwelijks afweken van de schilderstraditie der 19e eeuw. Maar, in plaats van zich tot de fauvisten of de
kubistische vormanalyse te wenden, sloot hij zich aan bij de monµmentalisten. Hun doel was: herleving van de wandschilderkunst en
de synthese van schilderkunst, beeldhouwkunst en architektuur. Zijn
boekillustraties en latere schilderijen werden gekenmerkt door vereenvoudiging en stilering. De ruimte speelde bij hem een rol: omstreeks 1913 maakte hij zijn eigen interieur:

Hoezeer Van Doesburg onder de indruk was van dat schilderij
bleek ook uit zijn eigen werk. Zijn eerste schilderij in de nieuwe
stijl- in 1916 schilderde hij nog cubistisch en enigszins in de trant
van Kandinsky - waren twee composities met rechthoekige vlakken, primaire kleur op een zwart fond, beiden duidelijk geïnspireerd op de zijpanelen van de 'Triptiek'. 86

18. Oud, kubistisch gezien door Van
Doesburg; potloodschets, 1916 .

85. Op.cit. (noot 59), 12. Oud liet Van
Doesburg zeggen: 'Wenn die Malerei diesen
Weg gehen muss, weiss ich nicht mehr was
werden soli. Dies ist das Ende'.
M.Seuphor. Mondrian, Amsterdam z.j.,
138: ' Mondrian carne to my place (Bart
van der Leck's) one day, with Van Doesburg, whom I had never seen before. When
Doesburg noticed an abstract painting
right on the easel he exclained: if chat is to
be the painting of the future, may I be
hanged right now'.
J.Baljeu. 'De Stijl toen en J .J.P. Oud nu',
Forum, 1960-1961, Volume xv, 285,
schrijft dat Oud hier de éérste ontmoeting
van Mondriaan met Van Doesburg bedoelt
en de zaken door elkaar haalt; Mondriaan
en Van der Leek waren buren en het lijkt
logisch dat Van Doesburg met Mondriaan
op bezoek ging bij Van der Leek. In zijn
ijver om Oud te corrigeren heeft Baljeu dit
waarschijnlijk over het hoofd gezien.
86. Op.cit. (noot 61), 120.
87. Op. cir. (noot 66), no afb.
88. Theo van Doesburg. 'Terechtwijzingen', De Stijl, 1922, v.9, 141-142.
89. Op. cir. (noot 82), 6.
90. Cor Blok. 'De kleurrijke man van De
Stijl' , DGA, 1975, 15 januari.
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(... ) met witte wanden, witgeschilderde meubelen, witte molton
gordijnen en accenten in primaire kleur, niet op de muren, maar
via kussens, tafelkleedjes en losse vloerbedekking. 92

Andere voorbeelden van hoe Van Doesburg snel impulsen verwerkte
zijn legio. De trappaal van Robert van 't Hoff, gepubliceerd in De
Stijl 1918, no. 6, lijkt model te hebben gestaan voor Van Doesburgs
ontwerp voor een monument te Leeuwarden van datzelfde jaar. 87
Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat Van Doesburg met zijn indringend optreden stimulerend heeft gewerkt op zijn omgeving en
regelmatig ontwikkelingen op gang heeft gebracht. Anderzijds moet
Van Doesburg die omgeving telkens nodig hebben gehad voor inspiratie en reaktie. Zijn enthousiasme voor iemands werk kon onmiddellijk omslaan in kwaadaardigheid wanneer hij afvalligheid van
zijn persoon of van zijn idealen meende te bespeuren. Toen hij later
De Stijl niet meer in zijn werkzaamheden betrok, werden over Oud
minder prettige dingen gepubliceerd. 88
Van Doesburg voelde zich duidelijk aangetrokken tot de architektuur, aanvankelijk vooral tot de plastische mogelijkheden van het
bouwen. Ten dele valt dit te verklaren uit de wijze waarop hij de ontwikkeling van de schilderkunst zag. Hij stelde zich de west-europese
schilderkunst tot het kubisme voor als een poging om o.a. door het
perspektief de toeschouwer ruimte achter het vlak van schildering t_e
suggereren, het kubisme zelf als de poging om deze gesuggereerde
ruimte om en nabij het vlak van schildering te brengen, het Neoplasticisme (Mondriaan) als een poging om deze gesuggereerde ruimte met het vlak van schildering samen te laten vallen. Daarna zou dan
de opgave zijn de ruimte vóór het vlak van schildering te beelden. 89
Met andere woorden: Van Doesburg stond al vroeg voor ogen 'een
schilderij waar men in kon' . 90

In 1916 bereikte zijn ontwikkeling een hoogtepunt met het schilderij
'De Storm': grote vlakken in primaire kleuren tegen een witte achtergrond. Ook hier een streven naar eenvoud en spanning, maar nog
figuratief. In een manuskript van Van Doesburg voor 'De nieuwe
Beweging in de schilderkunst' werd Mondriaan wèl, Van der Leek
niet genoemd. 93 Toen Van Doesburg op verzoek van Van der Leek
naar de Kröller-verzameling was geweest schreef hij echter:
Ik kan als eindconclusie zeggen, dat ik nog nimmer in de gelegenheid was een zoo voldragen oeuvre te bewonderen. Bij geen enkele
kunstenaar, oud of nieuw, doet er niet toe, trof ik het beeldend
beginsel zoo zuiver en rijp aan als in je werk dat de typische rhythmisch-beeldende overzetting van het universele leven is. 94
Wat betreft zijn nadrukkelijke bezwaren tegen een samenwerking
met architekten schreef Oxenaar:
Zijn jeugd, zijn jaren van strijd en zoeken en vooral zijn op dat
moment acute moeilijkheden met Berlage hadden hem ertoe geconditioneerd om die medewerking af te wijzen, juist omdat voor
hem het blad zou moeten gaan over schilderen en bouwen. Hij
vertrouwde niet dat architecten er iets van zouden begrijpen en
bovendien moest het blad er komen om architecten op onafhankelijke wijze duidelijk te maken hoe zij ten opzichte van schilders in
gebreke bleven. Mondriaan kon dit wel meevoelen en zo ontstond
al voor de oprichting een zekere scheiding der geesten, waarbij Van
der Leek en Mondriaan tegenover Van Doesburg en Oud kwamen
te staan. 95

Piet Mondriaan was de oudste van de vier schilders. Hij werd geboren
in 1872 te Amersfoort in een calvinistisch milieu. Na een periode van
realistische werken in de trant van de Haagsche School volgde een
versobering. Hij ging zich richten op het kubisme en vestigde zich in
1907 te Parijs. In 1914 kwam Mondriaan 'even' naar Nederland
voor zijn zieke vader en werd door het uitbreken van de oorlog hier
vier jaren vastgehouden. Hij woonde voornamelijk in Laren. Zijn
bijdrage aan De Stijl zou zijn een vergaande abstraktie en een zéér ver
doorgevoerde kubistische kompositie. In de herfst van 1917 produceerde hij de eerste doeken in rechthoekige elementaire kleurvlakken
op witte ondergrond. Kort daarop kwamen er meer lijnfragmenten
en dan doorgaande zwarte lijnen die de kleurvlakken insluiten en
daarmee vorm en achtergrond verbinden tot een uitdijend geheel.
Mondriaan was het type van de ascetische fanatieke kluizenaar die
vanaf het begin tot aan zijn dood toe in één kontinue lijn werkte aan
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Vilmos Huszár werd in 1884 te Boedapest geboren en volgde daar een
opleiding voor wandschilder-dekorateur aan de kunstnijverheidsschool. Hij deed gedegen vakkennis op maar vond de opleiding te
beperkt. In 1904 ging hij naar de kunstakademie in München. Kontakt met een Haagse medeleerlinge bracht hem naar Nederland, aanvankelijk voor een logeerpartij. In 1906 vestigde hij zich definitief in
Den Haag, waar hij kon takt kreeg met de schilder J. Israels en met de
kunstkritikus H. P. Bremmer. Aanvankelijk schilderde hij veel portretten. Door Bremmer leerde hij het werk van Van der Leek kennen.
Wellicht onder invloed daarvan kwam hij tot een helderder kleurgebruik en een beperking van details. In 1912 exposeerde hij voor het

91. Op. cit. (noot 61), 7.
92. Ibid. 7 2.
93 . Ibid. II9.
94. Ibid. II9 .
95 . Ibid. 121-12 2 .
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Oud schreef later dat Van 't Hoff besloot zich 'weiterhin vom
Bauen abseits zu halten', omdat 'es faktisch noch keinen "stijl"
gab.' 98 Van 't Hoff hield echter niet direkt op met bouwen. In I920
volgden nog twee huisjes, waaraan echter geen duidelijke Stijl-beginselen vielen af te lezen. In I 9 3 9 maakte hij nog een ontwerp voor een
woonkommune, toen was hij al definitief in Engeland, waarheen hij
in I922 terugkeerde. Nu definitief. In I927 schreef hij ter herdenking
van IO jaren De Stijl een brief die hij ondertekende met 'ex-architekt' .99 Van 't Hoff overleed in I979. 100

eerst in Nederland en deed in I9I3 mee aan beide tentoonstellingen
van de vereniging 'De Onafhankelijken' in Amsterdam. In I9I6 nam
hij deel aan de tentoonstelling van 'De Anderen', opgericht door Van
Doesburg. Deze noemde hem 'een kracht van de eerste rang' . 96 In
I9I6 begon Huszár ook ontwerpen voor glas-in-lood ramen te maken, waarvan hij de techniek waarschijnlijk in Boedapest geleerd
had. Toen Van Doesburg een glas-in-lood raam zou gaan maken
voor Ouds huis in Broek in Waterland (I9I6) ging hij daarvoor bij
Huszár te rade. Halverwege I9I7 maakte Huszár het vignet en het
omslag voor De Stijl. De verhouding tussen Van Doesburg en Huszár
werd in I9I 8 tijdelijk verstoord door een ruzie over het interieur voor
de woonboot van Van 't Hoff omdat Huszár vond dat Van der Leek
dat moest maken. In I920 volgde nog een toenadering door Van
Doesburg, die hem nodig had voor een tentoonstelling, maar in I923
keerde Huszár De Stijl definitief de rug toe.
Huszárs aandeel in de vroege jaren van De Stijl is vrij groot geweest, maar veel werk is verloren gegaan of met onbekende verblijfplaats. Zijn werk als reklame-ontwerper van de jaren twintig heeft
hem bij het publiek wellicht meer bekendheid gegeven dan een van de
anderen.

19. Vil mos Huszár en J. J. P. Oud,
1920.

96. Brief van Van Doesburg aan Kok, I8
mei I9I6.
97. Op. cit. (noot 60), 224.
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Robert van 't Hof{ werd in I887 te Rotterdam geboren. Zijn vader
was een studievriend van Frederik van Eeden en Van 't Hoff kwam
omstreeks I904 enige malen in de kolonie 'Walden'. In I906 ging hij
naar Engeland om daar een architektenopleiding te volgen aan de
Birmingham School of Arts en vervolgens in I9II naar de Architect's
Association te Westminster. In I9I3 bouwde hij voor zijn ouders een
woning te Huis ter Heide en de modelboerderij 'De Zaaijer' te Lunteren. Hij verdiepte zich in het socialisme. In Londen bouwde hij in
I9I3 een atelierwoning voor de Engelse schilder August John. In
I9I4 maakte hij een reis naar Amerika, nadat hij in I9I3 door het
boek van C. R. Ashbee kennis had gemaakt met het werk van Wright.
Dank zij een introduktie van John bij een Amerikaanse relatie, kwam
hij met Wright in persoonlijk kontakt. Terug uit Amerika ontwierp
hij in I9I4 het zomerhuis voor N.J. Verloop met typisch Wrightiaanse kenmerken. In november I9I5 werd de bouwvergunning verleend voor de villa A.B. Henny. De bouw daarvan strekte zich uit
over een aantal jaren. De oplevering vond plaats in I9I9. Het ontwerp voor beide huizen stamt van vóór de oprichting van De Stijl.
Met Van Doesburg kwam Van 't Hoff mogelijk in kontakt via de
Belgische architekt H. Hoste, zeker is dat niet. In De Stijl van I9I9.
r r. 3 werden de beide huizen afgebeeld met een beschouwing van
Huszár en een technische toelichting door Van 't Hoff. Het valt op
dat zijn plannen ook wat betreft verwarming, ventilatie en andere
installaties goed doordacht waren. Van Doesburg schreef 'Eenige losse gedachten over moderne architectuur in verband met het zomerhuis te Huis ter Heide'. Beide huizen met sterke Wrightinvloeden
worden hier in tegenstelling tot het eveneens afgebeelde huis 'Meerhoek' geprezen. Van 't Hoff schreef enkele malen in De Stijl. In I9I8
ondertekende hij het eerste manifest. Voor eigen gebruik ontwierp
Van 't Hoff in I9I8 een woonschip 'De Stijl', waarbij zowel binnen
als buiten een aantal theoretische uitgangs·punten in de praktijk getoetst werden. Over het interieur ontstond het vermelde ongenoegen
met Van Doesburg. Tot een breuk tussen hem en Van 't Hoff hierdoor kwam het nog niet. 97
Van 't Hoff had uitgesproken opvattingen over maatschappijvernieuwing en na de Russische Revolutie werd hij radikaal en kommu-,
nist. Hij wilde kontakt leggen met de Russen en toen hem bleek dat
Van Doesburg zijn plannen dwarsboomde was hij woedend. In oktober I9I9 brak hij met De Stijl.
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98. Op. cit. (noot 52), 25.
99. De Stijl, I927, v11.79-84, 24.
rno. G.Jonker. 'Robert van 't Hoff maker
van het kleinst denkbare oeuvre', Bouw,
I979, nrs. I2, I3 en I4, I98I, nr. 4.
IOI. G. K. Oud was met zijn broer voor een
vergeefs bezoek aan Wils op een adres aan
de Laan van N.O. Indië te Den Haag,
zomer I9I5.
Io2. Op. cit. (noot 79), I6o.
Io3. Op.cit. (noot 52), 24.
Io4. Oud vond hem 'een handige jongen'
(H.O.). Uit brieven van Van Doesburg
blijkt bovendien dat deze Oud herhaaldelijk moest verzekeren dat hij 'de enige Stijlarchitekt was ... '.
rn5. Op.cit. (noot 60), 200.
I06. G. Fanelli. Moderne architectuur in
Nederland r900-r940, Den Haag, I978,
I40.
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Jan Wils werd geboren in I89I te Alkmaar. Hij studeerde enige tijd
in Delft en maakte studiereizen naar Duitsland. In I9I2 was hij
korte tijd volontair bij de dienst van gemeentewerken te Alkmaar en
vervolgens op het bureau van Johan Mutters in Den Haag. Van I9I4
tot I9I6 werkte hij op het bureau van Berlage in Den fiaag. Hier
maakte hij kennis met het werk van Wright. Vermoedelijk via Berlage leerde hij Oud kennen. 101
Bij de eerste tentoonstelling van 'De Sphinx' in I9I7 te Leiden
behoorde Wils tot de genodigden. 102 In datzelfde jaar kreeg Wils
opdracht voor een woonhuis te Alkmaar. Brouwer maakte er aardewerk reliëfs voor en Van Doesburg bepaalde de kleuren in het interieur. In I9I8-I9I9 bouwde hij het café-restaurant 'De Dubbele
Sleutel' te Woerden. De perspektieftekening van dit ontwerp toont
- beter dan het uitgevoerde werk- sterke invloed van Wright. De
baksteenmuren werden uiteindelijk niet gepleisterd in afwijking van
het ontwerp en er moest op een bestaande fundering gebouwd worden.
Ook Wils wendde zich in I9I9 van De Stijl af. Volgens Oud omdat die hem 'nur mässig am Herzen lag' . 103 Het is te betwijfelen of
dat zo is. Het werk na I9I9 vertoont geen breuk met de moderne
principes, zodat Ouds verklaring niet erg aannemelijk lijkt. Aannemelijker is dat Oud dit schreef omdat hij nogal gemengde gevoelens
koesterde ten opzichte van Wils. 104 De ware reden voor Wils om zich
af te wenden zal ook hier ongenoegen met Van Doesburg zijn geweest. Uit de korrespondentie blijkt dat Van Doesburg in december
I9I8 nog zeer over hem te spreken was. In januari I9I9 dreigde hij
Wils echter met de deurwaarder omdat hij nog geld van hem kreeg. 105
In I920 bouwde Wils in Den Haag 'De Papaverhof', een ingenieus
samengestelde woonwijk voor de middenstand. Fanelli meent dat
Wils met dit ontwerp Oud 'waarschijnlijk voor is geweest', zonder
nader uit te leggen waarmee en waarom. 106 De plattegronden zijn
zeer kompakt en er zijn in totaal dertien verschillende woningtypes
en veel voor die tijd ongekende voorzieningen: doorgeefluiken, goederenliftjes, vuilstortkokers. Wanneer Fanelli's opmerking zou moeten slaan op Ouds volkswoningbouwprojekten, wat het meest aannemelijk is, dan is die vergelijking niet te maken omdat Oud zijn
komplexen diende te bouwen voor minimumeisen en niet voor middenstanders. Hoogstens zou men het vernuft van de plannen kunnen
vergelijken.
Gerrit Thomas Rietveld werd te Utrecht geboren in I888, als zoon
van een meubelmaker. Hij kreeg in dit vak bij zijn vader de eerste
opleiding. Omdat dit hem onvoldoende bevredigde volgde hij enige
jaren een avondkursus bij de Utrechtse architekt P.J.C.Klaarhamer
en voorts lessen in tekenen, schilderen en boetseren. Hij bleef aanvankelijk werk uitvoeren in de werkplaats van zijn vader naar ontwerp van anderen, waaronder Klaarhamer.
In I9I7 verhuisde Rietveld naar een woning met eigen werkplaats
en begon voor zichzelf. Zoals hij later zei was dit waarschijnlijk voor
zijn ontwikkeling van groot belang. De precisie die zijn vader eiste
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socialisme en, naar zijn zeggen, zelfs meer naar het kommunisme
over zou hellen, beleed dit meer met de mond dan met de daad. 118
Oud had geen grote waardering voor Wils. Ouds vriend, W. H.
Gispen, merkte later trouwens op, dat Oud 'alle architekten afkraakte behalve kollega's die heel ver weg of dood waren'. 119
Met Rietveld werd Oud evenwel goed bevriend en bleef dat tot
zijn dood. In een modelwoning in Spangen paste hij in 1920 meubelen van hem toe. Pas in 1953 zou er nog een samenwerking ontstaan
zijn wanneer Oud niet spoedig teruggedeinsd was voor de verantwoordelijkheid die men hem bij die samenwerking toedacht (zie
p. 177.) Oud zag Rietveld lang als 'meubelmaker van aardige meubelen' en nam hem als architekt niet ernstig. 120 Toen Rietveld na de
oorlog 'de' architekt van De Stijl begon te worden begon Oud fanatiek zfjn aandeel in de beginjaren te onderstrepen. Ten slotte zei hij
binnenskamers dat 'Riet' lang niet die argeloze gezellige man bleek te
zijn waarvoor hij altijd door wilde gaan.
·
Onbetwistbaar hebben Van Doesburg en Mondriaan invloed gehad. Oud kwam er graag voor uit dat Mondriaan voor hem grote
betekenis had gehad: het evenwicht, de vlakken en de kleuren. In de
literatuur wordt als voorbeeld daarbij wel het café 'De Unie' (1925)
aangehaald. Hitchcock schreef:

stond hem tegen en hij verklaarde zijn latere werk wel uit een neiging
zich tegen die precisie af te willen zetten. 107 Rietveld behoorde niet
tot hen 'die de oprichting van "De Stijl" door hun direkte medewerking ondersteunden'. Waar en wanneer het kon takt tussen Oud
en Rietveld omstond is niet geheel duidelijk. Het lijkt aannemelijk
dat dit via Klaarhamer en Van 't Hoff is verlopen, die beiden Rietveld al veel eerder kenden. De eerste - bekende - korrespondentie
van Oud met Rietveld dateert van 13 augustus 1919, maar wijst uit
dat er al brieven aan vooraf gingen. 108 Rietvelds toon is nog enigzins
onderdanig en afstandelijk. In De Stiil publiceerde Rietveld de eerste
keer in juli 1919: een kinderstoel. Zijn aantekening daarbij omvat
niet meer dan een uiteenzetting over de toegepaste materialen en
houtverbindingen. Hoewel er onenigheid dreigde toen er sprake was
van een inzending naar de Bauhaustentoonstelling in 1923, kwam
het tussen Rietveld en Van Doesburg nooit tot een breuk. 109 Tot het
einde van De Stijl verschenen er regelmatig publikaties van zijn werk
in het blad. Ook met Oud bleef hij tot diens dood in 1963 bevriend.
Hij vond het werk belangrijker dan alle theorieën en had een hekel
aan ongenoegen.

rn7. Opmerking van G. Rietveld in een
gesprek met H.O., omstreeks I955·
Io8. Briefkaart van Rietveld aan Oud over
te maken wiegje voor een kind van Oud op
komst, d.d. I3 augustus I9I9, verblijfplaats origineel onbekend (kopie in bezit
van H.O.).
rn9. Brief van Van Doesburg aan Rietveld
I0 augustus I923, 'Dat Wils en Oud mededoen verwondert mij niet zeer, daar ze op
reclame maken uit zijn. Maar welk voordeel kun jij er in zien om dáár te exposeeren .. .'. DVR.
no. L.J.F.Wijsenbeek-J.J.P.Oud, Mondriaan, Zeist, I962, 77. Hetjaan920 blijkt
uit korrespondentie. Oud laat in dit verslag
nergens blijken dat dit de-inderdaad-enige keer was dat zij elkaar ontmoetten.
III. a. J.J.P.Oud. 'Over de toekomstige
bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden.' BW jrg. 42, nr. 24, I47-I60; b.
P. Mondriaan. 'De realiseering van het
neo-plasticisme in verre toekomst en in de
huidige architectuur', De Stijl, I922, nr. 3
ennr. 5.
II2. Op.cit. (noot no), 68. De opdrachtgever van Oud, die er een kocht was R.P. E.
Trousselot van 'Allegonda'.
II3. N.J.Brederoo. CharleyToorop, Amsterdam, I982, I47.
n4. W.F.Gouwe. Glas in lood, Rotterdam, I932, 59.
n5. Brief van Van Doesburg aan Oud van
7 mei I924: 'Je werkt nu met Huszár, hè,
waar je vroeger zoo op schold (... )' DVR.
n6. R. Banham. Theory and Design in the
first Machine Age, Londen I960 (8), I54,
noot 6.
II7. Op. cit. (noot 6).
n8. Mededeling van G. K. Oud.
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Gedurende een korte periode leek de bundeling van deze individualisten naar buiten toe eensgezind. Vermoedelijk heeft de homogeniteit
vooral bestaan in het denken van Van Doesburg. Die toonde snel
affiniteit voor andere - vooral jongere - kunstenaars, waarop hij invloed dacht te kunnen uitoefenen. Meestal aanvankelijk met succes.
Telkens bleek na korte tijd het verondersteld gemeenschappelijk doel
zó verschillend, dat van samenwerking nauwelijks meer sprake kon
ZlJn.
Oud had met Mondriaan in diens Larense periode geen persoonlijk
kontakt. De kennismaking vond plaats in Parijs in 1920 toen Oudop kosten van zijn vader - hem enkele dagen bezocht. 110 Daarna pas
ontwikkelde zich een briefwisseling. Oud, die hem zeer waardeerde,
ging 'voor de zaak verloren' toen hij in 1921 een lezing hield en
publiceerde over de toekomst van de architektuur, waarvan Mondriaan de inhoud niet kon aanvaarden. 111 Nadien was er nog wel kontakt en bleef Oud een tussenstation voor doeken die Mondriaan
graag wilde verkopen. Duur - :ioo à 400 gulden - waren ze niet,
maar slecht te slijten. 112 Oud had met Van der Leek vrijwel geen
kontakt. Met de wederzijdse vriendin, de schilderes Charley Toorop,
die Van der Leek zeer waardeerde, kon Oud het over dat werk nooit
eens worden. 113
Met Huszár was Oud tot diens dood bevriend, maar Huszár was
meer geïnteresseerd in het werk van Oud dan omgekeerd. Aan één
werk van Oud leverde Huszár een bijdrage: de hersteld apostolische
kerk in de Kiefhoek (1929) waar hij voor het schip glas-in-lood ramen maakte. 114 Het ontwerp èn de ramen zijn verloren gegaan. Niet
uitgesloten is dat Huszár een bijdrage leverde aan de directiekeet van
Oud Mathenesse (het opschrift 'directie' en het glas-in-lood raam
achter de stookplaat) . 115
Van 't Hoff stond zich er op voor Oud met het werk van Wright in
aanraking te hebben gebracht. 116 Dit is niet juist. Oud kwam sinds
19rr bij Berlage thuis en woonde minstens één lezing van Berlage
over Wright bij. 117 Wel zou de aandacht die door beide in De Stiil
gepubliceerde werken van Van 't Hoff nog eens op Wright gevestigd
werd, een extra stimulans hebben kunnen betekenen voor mogelijkheden die er in die richting lagen. De invloed van Wright op Ouds
werk wordt pas na 1917 duidelijk zichtbaar. Een duidelijk verschil
tussen Oud en Van 't Hoff lag in de benadering van de socialistische
principes die bij Van 't Hoff omstreeks die tijd een deel van zijn
denken begonnen uit te maken. Oud, die wel affiniteit had met het
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Here the sash bars of the windows played the same part as the rigid
black lines in Mondrian's painting, while the surface plane was
divided into a few rectangular areas smoothly painted in white
and the primary coulours. 121
De wijze waarop Van Doesburg zijn ideeën uitdroeg en zijn omgeving
wist te inspireren moet aanvankelijk voor Oud van meer belang zijn
geweest. Pas toen hij angst kreeg werkterrein te moeten afstaan aan
de schilder en in Van Doesburg de architekt wakker begon te worden,
trok hij zich schichtig terug. Van Doesburg had hem wèl de betekenis
en de macht van de - 'destruktieve' - kleurtoepassing, nogal ruw,
onder ogen gebracht. Na beëindiging van de samenwerking ging Oud
zelfstandig verder, maar ordelijker, beheerster en nu konstruktief.
Onder invloed van Mondriaan ontstond de behandeling van vlakken
in diens heldere kleuren. In rustiger vaarwater lag het calvinistischdogmatische Oud beter dan het onevenwichtig avontuurlijke.

De samenwerking met Van Doesburg

n9. M. van Rooy. 'W. H. Gispen en de
entree van het stalen meubel', NRC-Handelsblad, I augustus I980, cultureel supplement 5 m.
I20. Mevrouw Schröder-Schrader kreeg
bij een bezoek aan haar huis van Oud ook
de indruk dat hij het werk niet ernstig nam.
(Mededeling van prof. dr. P. Singelenberg.)
I2I. H.-R. Hitchcock jr. Painting toward
Architecture, New York, I948, 32.
I22. Op. cit. (noot 82), J. Leering 'De architectuur en Van Doesburg', I 9.
r23. Op. cit. (noot 60), 97, afb. 72.
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Leering noemde de ontmoeting met Oud de eerste periode van 'de
Architectuur van Van Doesburg' . 122 Het betrof vormgeving of kleurbepaling van daartoe geschikte onderdelen van het gebouw. De bereidheid tot zo'n samenwerking vraagt van de architekt, die zijn eigen
ruimtelijke visie aan een ontwerp wil meegeven, een aanzienlijke
koncessie. Het is immers zeer de vraag in hoeverre beider opvatting
over te bereiken effekten elkaar dekken. De eerste gelegenheid diende
zich vrij snel aan. In de zomer van 1916 bouwde Oud te Broek in
Waterland de burgemeesterswoning voor De Geus. Van Doesburg
kreeg als opgave een glas-in-lood raam met het gemeentewapen. Uit
een brief aan Kok blijkt dat hij toen de techniek nog zou moeten
leren en zich daartoe waarschijnlijk tot Huszár wendde. Rondom het
wapen - een zwaan - is een voorstelling opgebouwd uit cirkeldelen
en rechte lijnen in een patroon dat gebaseerd lijkt op werk van Huszár
uit die tijd. Wat later volgde er nog een bovenlicht in het kozijn
boven de deur . 12 3

De samenwerking met Van Doesburg

De villa •Allegonda • te Katwijk aan Zee
Vrij snel daarop deed zich een tweede gelegenheid voor waar Van
Doesburg een - bescheiden - bijdrage zou leveren. In verband met
misvattingen die er over het ontstaan van 'Allegonda' bestaan volgt
hier eerst de voorgeschiedenis. In 1901 bouwde de Katwijkse aannemer J. A. de Best (1853-1934) het huis 'Sigrid' op de hoek van de
boulevard en de Rijnmond. Hij verhuurde dit huis, voorzien van
atelier, aan de schilder G. M. Munthe. 124 In 1909 verkocht De Best
dit huis als zomerhuis aan de Rotterdamse theehandelaar J. E. R.
Trousselot. Omstreeks 1903 had de kunstschilder Menso Kamerlingh Onnes aan de boulevard even verderop twee villa's laten bouwen naar eigen ontwerp, 'de Hoogcate' voor zichzelf en' 't Waerle'
voor zijn schoonzuster (dit laatste bewoond door Prinses Juliana
tijdens haar studietijd te Leiden) . 125 , 126
Overbuurman Trousselot vond beide villa's mooi en vroeg Menso
raad voor het verbouwen van zijn eigen - lelijke -villa. Kamerlingh
Onnes vond achteraf zijn eigen huis niet zo mooi in het duinlandschap passen en nam als voorbeeld de Noordafrikaanse architektuur
die hij kende van een reis naar Tunis. 127 Hij maakte schetsen voor de
verbouwing en vroeg Oud, de vriend van zijn zoon Harm, dit plan uit
te voeren. Op rr november 1916 verzocht De Best goedkeuring voor
ver- en aanbouw van het bestaande huis en stuurde bij de aanvraag
een blauwdruk in met één gevel (de zuidzijde) Ouds naam komt niet
voor op de tekening in het archief van bouwtoezicht te Katwijk, wèl
op de calque in het archief van het NDB.\28 In de plattegronden werden slechts bescheiden wijzigingen aangebracht. De bestaande raamopeningen bleven gehandhaafd, behalve aan de zuidzijde. Er werd
een toren toegevoegd aan de oostzijde, op de plaats van de vide van
het atelier aan de noordzijde werd een slaapkamer toegevoegd met
grotere verdiepingshoogte. De gevels werden gepleisterd overeenkomstig het bestaande werk. De dakrand kreeg lijst noch overstek,
bestaande luiken en latwerken werden verwijderd. Gebruikmakend
van het glooiende duinterrein werd aan de oostzijde de kelder uitgebreid met een gedeelte dat daglicht kon ontvangen. Op betrekkelijk
simpele wijze werd het oorspronkelijke huis getransformeerd tot een
kashba-achtige woning. 129 Voor de zuidgevel maakte Harm Kamerlingh Onnes een naamtableau in sectieltegels en enkele jaren later nog
een 'bysanthijnse' kamer met tegelbuffet en tegelversieringen, alles
gebakken bij W.C.Brouwer. De naam werd nu 'Allegonda', zo genoemd naar de oude mevrouw Trousselot. Van Doesburg maakte een
glas-in-lood raam in het trappehuis. Een belangrijke winst bij dit
raam, aldus Oud, was de wijze waarop de horizontale en vertikale

20. Katwijk aan Zee, Noordboulevard; villa 'Sigrid', 1916.

21 . Plattegrond verbouwing villa
'Sigrid' tot 'Allegonda', 1917.
22 . (rechts) Villa 'Allegonda';
tekening van de zuidgevel door
Menso Kamerlingh Onnes, 1917.
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steunverbanden konden worden aangebracht zonder de esthetische
kwaliteiten aan te tasten. 130
Tussen de uitgevoerde werken van Oud in deze periode maakt
Allegonda de indruk in de zin van De Stijl verder ontwikkeld te zijn
dan wat er op volgt. Hitchcock spreekt van 'impressionistic sentimentality' die 'de Sahara' suggereert. 131 Gezien de wordingsgeschiedenis is dat wel juist, de opzet van Menso bleek geslaagd. Toch is er
sprake van een kubistische driedimensionale plastiek, nieuw in
Europa, even nieuw als de kombinatie van het pleisterwerk met het
platte dak. Het zou echter onjuist zijn te veronderstellen dat de
gehele opzet even gaaf was als de steeds gepubliceerde foto's van de
zuidzijde doen vermoeden. De plattegronden laten zien dat in westen noordgevel de oorspronkelijke ramen gehandhaafd bleven. Dat
verklaart waarschijnlijk waarom Oud aanvankelijk zeer terughoudend was om dit ontwerp te publiceren en desgevraagd in ::i:920 aan
A. Behne 'das Haus in den Dünen' niet wil zenden voor publikatie. In
een brief van 14 november 1920 schreef hij dat het huis 'slechts ten
dele in overeenstemming met mijn opvattingen is en daardoor een
verkeerde indruk van mijn werk zou kunnen ontstaan'. In de volgende jaren bleek dit eenzijdig gefotografeerde huis echter veel waardering te oogsten en slechts enkele jaren later zag Oud het bezwaar niet
langer. 132 In 192 7 maakte een volgende verbouwing aan iedere twijfel een eind (zie p. ro6).

Vakantiehuis 'De Vonk' te Noordwijkerhout
r24. Gemeentearchief Katwijk aan Zee.
r25. Cat. Museum Het Princessehof, Leeu-

warden, H.H. Kamerlingh Onnes schilder
en keramist, r98r, 3. Harms vader, Mensa
had kortstondig aan de Polytechnische
School te Delft gestudeerd.
I26. Brief van H.H. Kamerlingh Onnes
aan H.O. d.d. I oktober r98r.
r27. Brief van H.H. Kamerlingh Onnes
aan H.O. d.d. 2r september r980.
I28. Gegevens verstrekt door het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te Katwijk aan Zee. Op de calque in het archief
van het NDB is later bijgeschreven in Ouds
handschrift: 'Architectes Kamerlingh Onnes et Oud', vermoedelijk toen Oud dit
plan voor publikatie toezond aan J. Badovici voor het tijdschrift L 'Architecture vivante. Zie noot I 3 2.
r29. ].]. P. Oud. 'Verbouwing huize 'Allegonda', Katwijk aan Zee', BW, r918, 87-

Van meer belang werd de inbreng van Van Doesburg bij de bouw van
het vakantiehuis 'De Vonk'. Mejuffrouw E. Knappert richtte in 191 r
te Leiden de Vereeniging Buitenbedrijf op om jonge vrouwen uit
arbeidersgezinnen weekeinden naar buiten te kunnen brengen. Sindsdien bracht men geld bijeen voor een eigen huis. In 1917 kon er
opdracht worden verstrekt voor een ontwerp. Berlage was een vriend
van Emilie Knappert, maar bij gebrek aan tijd om het zelf te doen
adviseerde hij de jonge Oud de opdracht te geven. 133
Het gebouw telt twee verdiepingen en een zolderverdieping. Het is
symmetrisch gebouwd rond een centrale traphal. De baksteenarchitektuur wijst naar Berlage, de vertikale raampartijen verraden enige
invloed van De Bazel. 134 De eerste steen werd gelegd op 8 februari
1918.

Door een verbetering van de financiën werd het Oud mogelijk eind

89, I5.

De genoemde sectieltegels zijn tegels in
scherfvorm.
I30. J.J. P . Oud. 'Glas in lood van Th. van
Doesburg', Bouwkundig Weekblad, Jrg.
39, nr. 35, 19r8, I99-202.
r3r. H.-R.Hitchcock jr. Modern Architecture Romantism and Reintegration,
New York, 1929, r77.
132. M.Kamerlingh Onnes etJ.J.P.Oud.
'Maison dans les dunes', L 'Architecture vivante, hiver r924, 44.
133. W. H. Drucker, 'Emilie Knappert en
het Leidsche Volkshuis', Maatschappelijk
werk, opstellen aangeboden aan Emilie C.
Knappert op haar zeventigste verjaardag,
15 juni 1930, Amsterdam r930.
134. H. Hoste. 'Her vacantiehuis re Noordwijkerhout', De Telegraaf, 1 maart 1919.
23. Noordwijkerhout, vakantiehuis
'De Vonk', 1918; voorgevel.
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Oud en 'De Stijl'
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De samenwerking met Van Doesburg

24. 'De Vonk'; trappenhuis met tegelvloer van Van Doesburg.

Van Doesburg later zijn gal over uitspuwde: hevig in een brief aan
Oud van 29 augustus I9I8, waarin sprake van 'een onnadenkende
dilletant die deze ramen verstopt heeft' en bedekter in De Stijl:
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Het plan van de hal is symmetrisch en de toetreding van licht via het
trappehuis in het midden versterkt dat. Door de wijze van schilderen
is de symmetrische plaatsing der deuren doorbroken: kozijnen, deurlijsten, panelen en bossingen zijn in telkens andere kombinaties van
grijs, wit, geel en zwart behandeld. 139 Van Doesburg spreekt van 'een
complementaire samengang van architectuur en schilderkunst' . 138
De wijze waarop het een - de schilderkunst - penetreert in het ander
- de architektuur - kan ook worden gezien als een volledig doorkruisen van de bedoeling van de architekt. Oud schreef daar later
over:

,.._
I9I7 ook hier H.H. Kamerlingh Onnes en Van Doesburg bij de

bouw te betrekken. Van Doesburg vond de buitenkant niet mooi en
wilde daar enige levendigheid in brengen door naast en boven de
hoofdingang een drietal komposities in te laten metselen in gekleurde
geglazuurde steen. 135 De luiken voor de ramen van de benedenverdieping werden in kleuren beschilderd. Binnen was zijn aandeel groter. Hij ontwierp het patroon voor de tegelvloer in de traphal beneden, boven en op het bordes. Op het eerste gezicht lijkt het ontwerp
zonder systeem, maar bij nadere beschouwing treden er herhalingen
op en bestaat er een zekere relatie van de zwarte figuren met de plaats
waar zij voorkomen. Ook het kleurenschema van de deuren en hun
kozijnen, uitkomend op de hal, werd door Van Doesburg bepaald.
Hij schreef daarover:

25. Straatsburg, 'Aubette', 1928;
trap van Van Doesburg.

27. Gedeelte van het oorspronkelijk
schetsontwerp door
H.H. Kamerlingh On nes voor het
trappenhuisraam van 'De Vonk',
1918. De uitvoering is sterk
gestyleerd.

I35. Blijkens een brief van Van Doesburg
aan Oud van I3 maart I9I8, suggereerde
die her ontwerp maar op I9I6 re dateren,
omdat her nier in de Stiil-opvarringen paste.
I36. Theo van Doesburg. 'Aanteekeningen
over monumentale kunst', De Stiil, 11. 1,
11/12.
137. Optrede is de bouwkundige naam

voor de hoogte van één tree, aantrede is de
maar gemeten russen de vóórkanten van
twee opeenvolgende treden.
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Uit de literatuur blijkt nergens dat Van Doesburg zich met de vormgeving van de trap bezig zou hebben gehouden. Bij nameten blijkt
met zorg een maatvoering te zijn doorgevoerd waarin de aantrede en
de optrede van de trap tot maateenheid hebben gediend bij het bepalen van het verloop van de borstwering. 137 De konsekwente wijze
van maatvoeren verraadt Ouds wijze van werken. De vormgeving
van de trap is echter voor Oud opmerkelijk 'destruktief' en analoge
oplossingen vindt men bij Oud elders niet. Gaat men na waar Van
Doesburg eerder of later zich met een trap bezig heeft gehouden, dan
valt op dat èn in het huis 'De Lange' in Alkmaar (I9I6) èn in' Aubette' te Straatsburg (I928) een motief voorkomt dat ook hier optreedt:
de getrapte lijn die telkens één tree overslaat, horizontaal en soms
ook opwaarts is de moduul dubbel zo groot. Roept op het eerste gezicht de trapleuning in 'Aubette' de gedachte op van kopiëren door
Van Doesburg, samen met het lijstmotief aan de trap te Alkmaar is
eerder de veronderstelling gerechtvaardigd dat Van Doesburg in alle
drie gevallen de hand heeft gehad.
Kamerlingh Onnes maakte hier een vijftal glas-in-lood ramen waar
Oud en 'De Stijl'

Het bezwaar dat bij mij op den duur ernstig ging wegen was dat
deze 'ruimtelijke visie' heel dikwijls niet samenviel met de 'architectonische visie van de ruimte' van de bouwmeester, waardoor
een botsing ontstond die het totaalbeeld vertroebelde. 140
De vormwil die spreekt uit het ontwerp, met de bank die op de verdieping de symmetrie van de ruimte nog eens onderstreept, lijkt geen
enkele behoefte te hebben aan de 'destruktieve' accentverschuiving
door het schilderwerk. Meer dan een verrijking van de architektuur
door schilderkunst lijkt hier een machtstrijd tussen twee eigenzinnigen gaande.
Begin I 9I 8 volgde Ouds aanstelling als architekt in dienst van de
gemeente Rotterdam, waar hij op I9 maart in dienst trad. Hiermee
was voor Oud optreden als zelfstandig architekt voorlopig zo niet
geheel voorbij, dan toch ernstig ingeperkt. Toch zou hij nog bij twee
gemeentelijke woningbouwprojekten Van Doesburg inschakelen.

In de tegelvloer-compositie zoowel als in de beschildering der deuren, enz. is langs andere weg, n.l. op de wijze der schilderkunst-in
architectuur, door destructie een aesthetische ruimtewerking bereikt. De vloer is wel het meest gesloten oppervlak van het huis en
eischr daarom uit aesthetisch oogpunt eene als 't ware tegen de
zwaartekracht ingaande werking door vlakke kleur en open-ruimte-verhouding. Dit is hier vanaf den ingang door de geheele beneden- en bovenhall en gangen consequent doorgevoerd. 136
26. Alkmaar, huis De Lange,
architekt J. Wils, 1917; trap.
Illustratie ontleend aan J. Leliman,
Het Stadswoonhuis in Nederland,
Den Haag, 1924, p. 82.

(... )waar helaas door te donker gekleurde glas-in-lood ramen, het
licht, een der voornaamste factoren voor monumentale ruimtekunst, veel van de werking doet verloren gaan. 138

138. Op. cir. (noot 136).
139. De beheerders van De Vonk verdienen

lof voor de zorgvuldige wijze waarop men
al 65 jaar lang de kleuren volgens schema
heeft gehandhaafd.
140.].]. P. Oud. 'De Stijl toen en nu',
DGA, 12 januari 1957.
28. Bovengang van trappenhuis 'De
Vonk' met tegelvloer en kleurenschema van Van Doesburg.
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ten dele onderling verschillend, Van Doesburg bereikte dit door een
systeem van cyclische verschuivingen. Een deel van deze ramen is tot
op de huidige dag nog aanwezig. Van Doesburg gaf ook advies voor
het schilderwerk, maar dat werd aanleiding tot onvrede. Oud schreef
daarover later:

Het plan voor Leonce Rosenberg
In de korrespondentie tussen Oud en Van Doesburg is sprake van een
mogelijke samenwerking van beide kunstenaars voor de Parijse kunsthandelaar Leonce Rosenberg. Van Doesburg had al vanaf I920 een
gedachtenwisseling over een opdracht met Rosenberg gehad en hij
probeerde Oud daar warm voor te maken. In een brief van I2 oktober
I920 kondigde hij aan: 'Rosenberg wil een modelhuis in de campagne laten bouwen met medewerking van de kunstenaars van De Stijl.
In I92I komen hij zowel als Mondriaan daarop terug. Oud is achterdochtig betreffende de ware bedoelingen van Rosenberg en vraagt
toestemming om die zelf te schrijven:

Ein wirklich prinzipieller Unterschied zwischen Malerei und dem
Bau tritt z.B. hervor in dem Falle wo ein Stück Architektur, dass
gerade auf die Gleichheit einer Anzahl von Türen als Motiv hin
entworfen ist, durch eine Farbkomposition, welche mit dieser
architektonischen Tatsache keine Rechnung hält, gründlich
verdorben wird. Streicht man, los von dieser architektonischen
Absicht, eine Tür blau und eine andere gelb, so entsteht eine
optische Ungleichheit, weil die gelbe Tür grösser erscheint wie die
blaue. 145

Ik wou alvorens al dat werk te doen eens weten of hij eenige reëele
waarborgen heeft, dat hij ons niet exploiteert.( ... ) heeft hij grond?

Uit archieftekeningen valt op te maken dat het buitenschilderwerk
uiteindelijk in voorzichtige kleuren, grijs en paarsrood, geschilderd
werd. De kleuren voor het interieur werden wèl in overleg met Van
Doesburg bepaald (zie p. 64).
Tussen I920 en I923 volgde de bouw van de blokken v111 en IX.
Inmiddels ging Van Doesburg zich meer en meer met de architektuur
en het ontwerpen bezig houden. Bij Hagemeyer & Co in Amsterdam
waar hij ook drukwerk voor maakte, had hij al besprekingen gevoerd
over de bouw van nieuwe kantoren. 146
Uit de korrespondentie tussen Oud en Van Doesburg, die toen in
Weimar verbleef, blijkt dat Van Doesburg een aantal voorstellen
maakte voor de buitenkant. De lange gevels van blok IX wilde hij,
door de kozijnen bij groepen in verschillende kleuren te schilderen,
ontleden: de deuren en de kozijnen van de woonruimten blauw en
groen, de ramen van de trappehuizen geel. Voor de kop van blok v 111,
Potgieterstraat, maakte hij een schema in waaiervorm voor verdeling
der kleuren over de verschillende kozijnen. De structuur ervan had
geen enkele relatie met Ouds ontwerp. 147 Oud reageerde aanvankelijk enthousiast op deze voorstellen, maar - typisch voor Ouds vaak
sekundaire wijze van reageren - leverde in de volgende brieven steeds
meer kritiek. Geel was te besmettelijk, het pigment te duur of niet
sterk, over de voorgestelde zwarte vlakken ten behoeven van reklame:
'architectonisch werken die als gaten of schilderkunstig als decoratie,
volgens beide opvattingen zijn ze dus ongewenst. 148 Extra boos over
het feit dat Oud blijkbaar voor een artikel aan A. Behne meegedeeld
had dat de kleur-oplossingen in de eerste bouwblokken van Van
Doesburg waren, terwijl Oud die niet had aangehouden, had deze er
schoon genoeg van en schreef op 3 november I92I: 'Entweder so oder nichts! '. 149 De reaktie van Oud was: 'Ik zal je ontwerp als geheel
uitvoeren of 't geheele complex nagenoeg grijs laten schilderen (... ) . ' 150

Oud vindt:
(... ) dat samen ontwerpen - evenmin als bij een schilderij - niet
mogelijk is, daarvoor is de eenheid in 'De Stijl' nog niet groot
genoeg.
En in een volgende brief:
Ik verdenk hem (Rosenberg) nog steeds van slechts op een voordeelige wijze een ontwerp te willen hebben.
Van Doesburg stemde er ten slotte mee in (2I juni I92I) dat Oud
Rosenberg zou schrijven, 'maar laat mij dan eerst lezen, hè? En Piet
ook natuurlijk'. Op 7 september kon Oud Van Doesburg meedelen
het lang verwachte antwoord te hebben gekregen. En dan blijkt: het
betreft geen opdracht, maar indications. 'Van plannen tot verwerkelijking spreekt hij heelemaal niet. Ik moet nu eens ernstig aan de hand
van gegevens zien wat ik doen zal.' Voor de ingewijde was dit Ouds
formulering van een afwijzing. Van Doesburg hield er aan vast dat
Rosenberg wèl het plan had om te bouwen, maar zag de 'indications'
als een veiligheidsmaatregel, 'omdat hij eerst wat wil zien' (I2 september I92I). Oud zag ervan af omdat er geen grond was.
Da ich mir aber ein Bauwerk schwerlich gelöst von seiner Umgebung zu denken vermag, sagte ich ab. 141

14I. Op. cit. (noot 52), p. 19. Zie ook:
M. Bock. 'Van Eesteren en de construction
collective', Plan, 1983, nr. 4, 14-15.
142. Op. cit. (noot 82), 2r.
143. Brief van Van Doesburg aan Oud, d.d.
1 oktober 1923 DVR. Cat. Amsterdam Stedelijk Museum, Otterloo Museum Kröller
Müller De Stiil I9I7-I93I, N.Y. 1982,
231, afb. 13 toont het ontwerp in de expositie.
144. De Stiil, 1921, 1v.5, afb. 78.
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schreef hij later. Hij voelde niets voor fantasieën en luchtkastelen.
Inmiddels had Van Doesburg in Weimar C. van Eesteren leren
kennen die onmiddellijk bereid was om mee te werken en samen
maakten zij drie projekten: het huis Rosenberg, het partikuliere
woonhuis en het woonhuis voor een kunstenaar. Volgens plan exposeerden zij als team hun werk op de tentoonstelling van de galerie
l'Effort Moderne in Parijs van IS oktober tot IS november I923.
Van Eesteren had een uitgesproken gevoel voor het kollektief wat
Oud ten enenmale ontbrak. 142 Op uitnodiging van Van Doesburg
deed Oud wel mee aan de tentoonstelling, met de fabriek in Purmerend.143

Kleuradviezen voor de woningbouw Spangen
Voor de eerste blokken arbeiderswoningen van Oud in Spangen, de
blokken I en vaan de Spaanse Bocht, maakte Van Doesburg glas-inlood ramen in de bovenlichten van de voordeuren. 144 Deze ramen zijn
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145. Op. cit. (noot 52), 23-24.
146. Brief van Van Doesburg aan Oud van
6 juli 1919, DVR
147. Op. cit. (noot 60), afb. 31, 44.
148. Brief van Oud aan Van Doesburg, oktober 1921.
149• Brief van Van Doesburg aan Oud, 3
november 1921, CFC.
150. Ongedateerde brief van Oud aan Van
Doesburg, DVR.
l5I. Ibid.
152. Ibid.
1 53• Brief van Van Doesburg aan Oud d.d.
1 8 december 1921, DVR.
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Blijkens een andere - ongedateerde - brief kwam hij geleidelijk
tot de ontdekking dat er naar zijn mening tegen baksteen toch niet
te schilderen is. 151 In diezelfde brief schreef Oud: 'De kwestie is,
Does, en daar moeten we geen doekjes omwinden: we gaan beiden
een andere kant uit (... )'.15 2
Als Oud Van Doesburg in een brief van I6 december I92I verwijt
dat hij ontaardt 'onder de invloed van het Duitsche Expressionisme',
stuurt Van Doesburg die brief de andere dag- 'ongelezen' - retour.
Zijn résumé is:
Een voorzichtig mensch en een waaghals kunnen niet samen spelen,
zonder ruzie te krijgen. 153

De samenwerking met Van Doesburg

Il annonçait une nouvelle esthétique d'architecture mieux que Le
Corbusier ne l'avait fait jusqu'alors.

Ouds bijdrage aan De Stijl

schreef Hitchcock,

Na de villa 'Allegonda' en 'De Vonk', die beide werden uitgevoerd,
ontwierp Oud tussen r9r7 en r9r9 op eigen initiatief vóór of naast
zijn aanstelling bij de gemeente Rotterdam enkele projecten die niet
tot uitvoering kwamen. Van deze projekten vervaardigde maquettes
en daarvan gepubliceerde afbeeldingen dateren van na de tweede wereldoorlog, omstreeks r950. De uitvoering van de maquettes- mat
wit gespoten - verraadt weinig van de detaillering en het materiaalgebruik. Door deze presentatie maakt dit werk iets te opzettelijk de
indruk geheel te passen in het objektief-universele karakter van de
Stijl-gedachte.

mais l'expression en était encore élémentaire. 155
voegde hij eraan toe.
K. Wiekart roemde de privacy van de woningen en konstareerde
ten onrechte:
... bovendien kreeg het totale blok duidelijkheid die niets te raden
geeft. Ieder huis is van buiten af als een afzonderlijke geheel te zien
en te herkennen. 15 6

De Strandboulevard 1917

Het 'herhalen van een bepaald motief binnen en buiten', waar Van
Doesburg over sprak en 'de duidelijkheid die niets te raden geeft' van
Wiekart zijn in feite onjuiste observaties. Bestudeert men de plattegronden dan ziet men dat de eenheden niet zijn opgedeeld zoals het
buitenaanzicht doet vermoeden: iedere eenheid bevat een in- èn een
uitspringend deel. Die duidelijkheid is er dus niet. Een achtergevel
van het plan bestaat niet, maar is te konstrueren uit plattegronden en
doorsneden. Die achtergevel is dan tamelijk vervelend. De aandacht
wordt geheel getrokken naar de voorzijde.
Hoe de samenstelling van de woningen bedoeld was, is niet te achterhalen: was er één woning in drie lagen of was er één woning per
verdieping? Indien het laatste de bedoeling was zou het verkeer naar
de hoger gelegen woningen een inbreuk op de privacy hebben betekend, bovendien mat de bovenste woonlaag nog maar 30 m 2 per
woning, wel een minimum.
Men moet aannemen dat de vondst van de plastische gevel Leitmotiv is geweest, de woningen als zodanig bijzaak. Oud heeft onder
invloed van de ontwikkelingen in de schilderkunst en gesteund door
zijn ervaring, opgedaan bij de villa' Allegonda', kubistische vormen
willen invoeren en is daarin - aan de voorzijde - volledig geslaagd.

Het vroegste oorspronkelijke werk waarin van een duidelijke architektuurvernieuwing kan worden gesproken vormt deze huizenrij aan
een strandboulevard, die Van Doesburg in het eerste nummer van De
Stiil tot zijn reeds vermelde bewondering bracht. Aanleiding tot dit
projekt was de mogelijke opdracht van een bouwspekulant, die niet
gerealiseerd werd. 154
De inspiratie tot dit ontwerp zal vrij zeker ontleend zijn aan de
villa 'Allegonda' met haar soortgelijke lokatie. De oplossing van de
voorgevel is oorspronkelijk en boeiend door zijn plastische voor- en
terugsprongen van de gevel, met massa's van verschillende hoogten.
Er is in r9r7 geen tweede ontwerp aan te wijzen dat op soortgelijke
wijze aanzet geeft tot een nieuwe ontwikkeling in de architektuur.

29 . Ontwerp Strandboulevard ,
1 917 ; (voorgevel en plattegrond).

Twee plannen voor arbeiderswoningen 1918

r54. Brief van Oud aan J.Joedicke, r9 februari 1962, N DB /O ud.
1 55- Op. cit. (noot 38 b), ongenummerd.
r56. Op. cit. (noot 36), 8.
1 57- ].]. P. Oud.
'Architectonische beschouwingen', De Stiil, II, 1919, 79- 84.
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In mei r9r9 publiceerde De Stiil 'Architectonische beschouwingen',
waarin Oud twee plannen toonde betreffende ' Massabouw en straatarchitectuur' en 'Gewapend betonbouw en bouwkunst'. 157 Deze artikelen hebben betrekking op Ouds verkenningen op het gebied van
efficiënte volkswoningen en stedebouwkundige aspekten. Oud bestudeerde de mogelijkheden van standaardwoningbouw in aaneengesloten blokken en van konstruktiemethoden in gietbeton, rekening
houdend met het gevaar van de herhaling als stedebouwkundig aspekt.
Het plan voor étagebouw geeft een ongebruikelijke oplossing voor
een geheel inpandig trappehuis. 'Twee trappencomplexen draaien
zonder ruimteverspilling in tegenovergestelde richting om den scheidsmuur schroefvormig door elkaar (... ) en het mogelijk maken, dat
niet meer dan 3 gezinnen gemeenschappelijk z.g. één trap benutten.'
De plattegrond staat op een stramien van vier bij vier meter wat betreft de draagwanden. De woon- en slaapkamers zijn in groepen
beurtelings voor en achter gelegd, zodat raam typen de gevels afwisseling bieden. De afgebeelde gevel en de perspectief tonen terugliggende
partijen op Wrightiaanse wijze vorm gegeven. Deze oplossing lijkt
een latere toevoeging te zijn, omdat in de plattegrond de konsekwentie van de inspringing niet is verwerkt.

Ouds bijdrage aan de Stijl
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32. Variant dubbele arbeiderswoning, 1918; naar een tekening
van de Gemeentelijke Woningdienst. Het verloop van de keukenschoorsteen is niet uitvoerbaar.

30. Standaardarbeiderswoningen,
1918; gevels en plattegronden.
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De stedebouwkundige toelichting legt de nadruk op de 'aaneengesloten bebouwing, als doelbewuste straatuitbeelding', het afzonderlijke huis is 'contrabande'. Het plan was een studie door Oud
opgezet in zijn avond-uren.
Bij de dubbele arbeiderswoning ligt het aksent in de toelichting op
de gunstige aspekten van de gewapend betonbouw wat betreft 'constructieve oplossingen van horizontale uitbreidingen in homogene
samenstelling met den opbouw' en 'er kan nu van beneden naar boven uit-gebouwd [bedoeld wordt: overkragend H.O.] worden'. Het
getoonde ontwerp gaat echter aan de genoemde voordelen geheel
voorbij: geen grote ramen, geen grote overstekken. Wel herkent men
in de tekst passages die deel uit zullen gaan maken van de lezing voor
'Opbouw' in 1921. De gepubliceerde plattegrond toont een royale,
maar slecht geplaatste bordestrap die een rationele indeling van de
bovenverdieping belet. Het betrof een konkreet ontwerp gesitueerd
als 'beëindiging van een doodloopende kleine woonstraat'. In het
archief bevindt zich een variant van dit plan, dat het opschrift van de
gemeentelijke woningdienst draagt, waarin de trap andersom loopt
en boven een veel betere indeling heeft. Het in De Stijl getoonde
stroeve ontwerp vertoont sterke invloed van Wright, in het variantplan lijken Engelse invloeden de overhand te hebben.
Het betreft waarschijnlijk een toepassing van gietbeton dat na de
eerste wereldoorlog vrij veel werd toegepast. In 1920 maakte Oud
voor de gemeente een studiereis naar Duitsland en Engeland om zich
daar van de mogelijkheden in deze techniek op de hoogte te stellen. 158

Fabriek te Purmerend 1919
158 . J.J.P . Oud. 'Het bouwen van woningen in gewapend beton', B.W., 1920, jrg.
41, nr. 15 en 23.
159.De Stijl, 111, 5, 1920, 44 en 45, afb.

·BENEDEN·

31 . Dubbele arbeiderswoningen,
1918; gevels en plattegronden.

van de fabriek .

46

Oud en 'De Stijl '

47

In 1920 publiceerde De Stijl het ontwerp voor een fabriek te Purmerend.159 Deze fabriek was een opdracht van de firma Wed. G. Oud
Pzn & Co. De wijnhandel was inmiddels overgegaan in handc;n van

Ouds bijdrage aan de Stijl

de 'neven' P. en K. Oud, die opdracht gaven aan D. Saai, architekt te
Alkmaar, jeugdvriend van 'Ko'. Saai betrok op zijn beurt Oud'bij de
opdracht. Er zijn twee ontwerpen: een entrepot en vervolgens de fabriek.160
Het entrepot, in De Stijl afgebeeld na de fabriek, is zuiver symmetrisch en vertoont in de wijze van tekenen overeenkomst met het ee.rder in De Stijl afgebeelde ontwerp voor het Henny-huis van Van 't
Hoff. 161 De invloed van Wright is herkenbaar in beide plannen, maar
bij Oud zou de publikatie van het huis Henny een extra inspiratie
geweest kunnen zijn. In dit plan is weinig te bespeuren van kubistische of neo-plastische vormen. De plaatsing van de deuren in de gesloten vlakken is wèl typisch voor Oud en terug te vinden in later
werk. 162
De fabriek, een uitgebreidere variant, vertoont die andere invloeden wel. Globaal gesproken is de linker helft Berlagiaans, de rechter
helft is geïnspireerd op Wright, het inspringende gedeelte van de
voorgevel echter is geheel nieuw in zijn oplossing. Oud schreef later:

33. Huis ter Heide; Henny huis van
Van 't Hoff, 1915-1919.

34. Purmerend, ontwerp entrepot,
1919.

36. Purmerend, fabriek, 1919;
perspektief .

Het in den aanvang onvermijdelijk opzettelijke zal op 'den duur
verdwijnen en op breedere basis geplaatst grondslag blijken van de
nieuwe ar chi tectuur . 165

(... ) urn dies zu erreichen war ich zwar genötigt, ruit den praktischen Anforderungen etwas zu 'jonglieren', aber für die Mittelpartie gelang es mir auf diese Weise ein sauberes Stück architektonische Plastik zu schaffen das auch brauchbar war .163

Banham zag de betekenis van het experiment:
The other (factory) which is for Oud a remarkably free and diversified composition, has at least one passage of complex asymmetrical space-manipulation by means of projecting horizontal and
vertical elements, sills, door-jambs, chimneys, balustrates, window-mullions, etc. that is unlike anything else in his own recorded
work, and as advanced for its day as the contemporary 'De Stijl'
interiors of Wilmos Huszár, or the series of chairs that Gerrit Rietveld was developing from 1917 onwards, though their full importance did not emerge till later. 166

Hitchcock kende het ontwerp grote invloed in Nederland toe:
(... )the factory design, although not without heavyness, illustrated
a determined effort to achieve in architecture the effects of Neoplasticism - the specific name for the cubist painting of Mondriaan and Van Doesburg. In the intricate play of rather meaningless
horizontal and vertical masses one part of this design might well
be abstract construction of a sculptor. This experiment in incompletely digested Cubist architecture had a considerable influence
in Holland, particularly in Dudok (... ) 164
Oud zelf zag het als een oefening, maar tevens als een gevaar:
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r6o. De Stijl, I II, rr, 1920, 97, afb. van
het entrepot.
r6r. De Stijl, II, 7, 1919, bijlage xv.
162. Sportgebouw van het Bio Vakantie
Oord, 1958.
163. Op. cie. (noot 52), 19.
164. Op. cie. (noot 131), 178.
165. Aantekening van Oud op brief van
Utrechtse Volksuniversiteit d.d. ro mei
1927, NDB/Oud.
r66. Op. cie. (noot rr6), 155.
167. Briefkaart van D. Saai aan Oud d.d. 9
mei 1922, NDB/Oud.
r68. Cat. Haags Gemeentemuseum, Herdenkingstentoonstelling ].]. P. Oud, 'Een
kunstenaarschap tentoongesteld, een rondgang langs een levenswerk', K. Wiekart,
Den Haag, 1964, rr.

35. Purmerend, fabriek, 1919,
gedeelte plattegrond.
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Oud en Van Doesburg korrespondeerden in de zomer van 1919 over
het plan, Rietveld zou een maquette maken.
In november van dat jaar viel de beslissing: de firma Oud bouwde
niet om financiële redenen, maar verbouwde haar bestaande panden
in het centrum van Purmerend. 'Nu kerel, houd je flink, ook jouw
tijd komt!', troostte Van Doesburg Oud in een brief van 18 november. Twee jaar later leek het er toch nog van te zullen komen toen
Saai Oud kon meedelen een verzoek te hebben gekregen van de firma
om kondities op te geven voor de bouw van het entrepot. 167 Nauwelijks veertien dagen later was er echter al een brief dat men van hun
diensten geen gebruik zou maken. Na het aantreden van beide neven
was de relatie verstoord en toen men in 1928 besloot in Haarlem een
nieuwe vestiging te bouwen werd daarvoor de Purmerender architekt
Koning uitgenodigd.
Inmiddels valt te betwijfelen of de importantie van het ontwerp
zo groot was als sommigen wel wilden geloven. Het overgrote deel
van het projekt bestaat uit blokvormige uitgeholde massa's en niet
uit ruimten ontstaan binnen een omsluiting door vlakken. Het neoplastische deel is niet die 'getrouwe weerspiegeling van wat daarachter aan ruimtes bedacht was'. 168 Wel werd Van Doesburg op een
spoor gezet dat leidde tot zijn experimenten voor Rosenberg samen
met Van Eesteren. In de fabriek zijn de simultane doordringing van
ruimte en materie in feite nog niet aanwezig. De vormgeving is geen
logische konsekwentie van de plattegrond, een vergelijking met de
Amsterdamse School dringt zich op. In het gevecht om het behalen
van de hoogste lauweren moet echter niet uit het oog worden verloren dat zelfs het niet - of niet geheel - geslaagde probeersel van
Oud wel in architektonische zin de wegwijzer werd voor veel wat
daarop volgde.
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hem zó verder te doen gaan. Het ontwerp voor de Strandboulevard
wijst wel in die richting, maar ondanks de invloeden van Van Doesburg werd 'De Vonk' toch weer Berlagiaans. De betonwoning mist
de strakheid van 'Allegonda' en vertoont invloeden van Wright, de
standaardwoningen van 1918 zijn krachtens de toelichting meer gericht op stedebouwkundige effecten en ook Wrightiaans. Pas in 1921
leek Oud zijn keuze te hebben gedaan toen hij met een lezing voor de
Rotterdamse kunstenaarsvereniging 'Opbouw' 'over de toekomstige
bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden' zijn visie gaf,
die volgens Banham de eerste belangrijke theoretische uitspraak is
van enige leidende architekt in de hoofdstroom van de ontwikkeling
der jaren twintig. 173 In de blokken van Spangen kwamen toen de
Stiil-principes nog maar schuchter voor in de hoekoplossingen.
Analyseert men verschillende publikaties van Oud en van Van
Doesburg tussen 1916 en 1922, dan blijkt regelmatig het yerschil in
opvatting. Toen Oud in 1916 schreef:

Verwijdering van De Stijl
Omtrent de ware redenen die Oud bewogen zich omstreeks 1921
terug te trekken uit De Stijl zijn verschillende verklaringen gegeven.
The general caution of Oud's approach seems to have been an
integral part of his character, and he felt so strongly the weight of
responsibility that was placed upon his shoulders when he became
city architect of Rotterdam at the very early age of twenty-eight
that he abstained from committing himself to many of the Stijl's
activities (he signed none of the Manifests or petitions, for instance) .169
veronderstelde Banham.
Van Doesburg schreef in 'Tien Jaren Stijl' (1927):

De vlakken waarmede wij, als ruimtekunstenaars onze ontroering
realiseeren, zal zij de schilderkunst kunnen 'bezielen' en tot een
wezenlijk bestanddeel der ruimte maken. 174

De architect Oud, die niet zonder aarzeling toetrad, verweet, als
gemeentelijk verantwoordelijk architect de redactie, het publiceeren van bijdragen dadaïstischer strekking, onderteekende voorzichtigheidshalve geen enkel manifest, waarin de Stijl-beginselen
(en niet de dadaïstische) zeer duidelijk onderstreept waren. 170

I69. Op.cit. (noot n6), I55•
I70. Th. van Doesburg, 'Tien Jaren Stijl'
De Stijl, I927, VI 1, 79/84, 7•
I7I. Op.cit. (noot 65), 263, over de voorzichtigheid van Oud 'als stadsarchitekt'.
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Gezien - naar later zal blijken - de wissel die Oud in bepaalde opzichten op zijn Rotterdamse superieuren dorst te trekken, is het onwaarschijnlijk dat voorzichtigheid met betrekking tot zijn funktie de
oorzaak zou zijn geweest om het manifest niet te tekenen. 171 Het
Stiil-gebeuren was in 1918 alleen interessant voor een kleine groep
ingewijden, bij een Stiil-oplage die de rooo stuks nooit heeft gehaald. Zodoende valt niet aan te nemen dat aan het tekenen van het
manifest konsekwenties verbonden konden worden door derden.
Aannemelijker is dat Oud- evenals Van der Leek- het manifest niet
tekende omdat hij de strekking van onvoldoende betekenis vond in
verhouding tot wat hij zelf belangrijk achtte. Een feit is dat Oud ook
later zelden of nooit zijn handtekening heeft geplaatst onder enig
manifest of ander kollektief stuk. Hij meende zich daarmee te veel
vast te leggen om nadien zijn mening nog eens te kunnen herzien. In
zoverre is er inderdaad sprake van de 'general caution' die Banham
bedoelde. Hetgeen Banham verder aanvoert is echter ook slechts ten
dele juist omdat Oud geen stadsarchitekt wàs, maar chef van een
afdeling. Zijn werk werd het ontwerpen van grote aantallen volkswoningen, een materie die voor hem nieuw was. Zijn verantwoording in de eerste jaren, met een koöperatieve direkteur boven zich,
was beperkt. De overgang van zelfstandig architekt naar gemeenteambtenaar met vaste bureautijden, een vrouw en een kind, zal zeker
ertoe hebben bijgedragen dat de kontakten met zijn vroegere lotgenoten verminderden. Zijn problemen werden van andere aard.
Van een scherpe breuk met De Stijl is geen sprake geweest, wèl van
een geleidelijke verwijdering. In een brief van 1928 aan zijn medewerker P. Meller wees Oud erop hoe hij keer op keer met Van Doesburg tot een verzoening kwam, maar dat dit geen zin meer had omdat
ze in wezen uit elkaar waren gegroeid. 172 Het is de vraag of Oud zich
een èchte Stijl-medewerker heeft gevoeld, in die zin dat hij van plan
was jaren met zijn kollega's samen te werken in de geest die binnen
De Stijl als zuiver werd beschouwd. Aannemelijk is dat Oud dit in
1917 zelf niet wist. Bij de oprichting deelde hij in belangrijke opzichten de opvattingen van de anderen, in ieder geval van Van Doesburg. Uit het werk dat Oud in 1917 en 1918 ontwierp en uitvoerde
valt af te leiden dat hij zoekende was. Een impuls van Mensa Kamerlingh Onnes bij de verbouwing van' Allegonda' was onvoldoende om
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had hij de kennelijke bedoeling om een hiërarchie te vestigen: de architekt als ruimtekunstenaar wijst de schilder de plaats om geïnspireerd door die ruimte beter te kunnen werken, ondergeschikt aan de
architekt. Bij een volgende gelegenheid wees hij erop dat de architektuur als kunst minder vrij is dan de schilderkunst en de beeldhouwkunst:
(... ) voor een belangrijk deel ook door sociale en technische invloeden bepaald( ... ) aan maatschappelijke overwegingen gebonden (... ) 175
Oud had dat ook al opgemerkt bij het futurisme dat op architektonisch gebied improduktiever was, doordat 'de architectuur niet als
de z.g. "vrije" kunsten een uitsluitend esthetische bedoeling heeft'.
Samengevat vormde Ouds visie een enorme beperking voor de integratie der kunsten zoals de Stijl-schilders die zagen. Tegen de opvatting van de schilders in zou de architekt de leiding moeten hebben,
waarbij die dan op de koop toe zouden moeten nemen dat de architektuur zelf niet in staat zou zijn de evolutie volledig mee te maken.
Van Doesburg was het met deze zienswijze ten dele eens, toen hij
stelde:
Tot de beeldhouw- en schilderkunst verhoudt zich de bouwkunst
als een gebruikskunst tot zuivere kunsten als de onvriiheid der nuttigheid en dienstbaarheid tot de vrijheid van het scheppen louter
om de zaligheid van het scheppen.
maar hij vervolgde:
I72. Ongedateerde brief van Oud aan P.
Meiler, NDB/Oud.
I73.J.J.P.Oud, 'Over de toekomstige
bouwkunst en haar architectonische mogelijkheden', Bouwkundig Weekblad, februari I92I, nr. 24 en op cit. (noot II6), I57.
I74. Op. cit. (noot 50).
I75. J.J. P. Oud, 'Bouwkunst en Normalisatie bij den Massabouw' ,De Stijl, I9I8, I.
7.
I76. Theo van Doesburg. 'Moderne wendingen in het kunstonderwijs', De Stijl,
I9I9, I 1.8, 93.
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Zoo zijn de beeldhouw- en schilderkunst ten opzichte van de
bouwkunst hoogere kunsten. 176
Moeilijkheden konden dus niet uitblijven.
Toen Mondriaan kennis had genomen van Ouds lezing voor 'Opbouw' in 1921 vond hij daar enige argumenten in die Oud af zouden
houden van een toepassing van het neo-plasticisme in de bouwkunst.
Waarschijnlijk daartoe aangespoord door Van Doesburg, die woedend was op Oud vanwege het afwijzen van zijn kleuradviezen, keer-
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de Mondriaan zich tegen Oud met zijn artikel in De Stijl 'De realiseering van het Neo-Plasticisme in verre toekomst en in de huidige
architectuur'. Mondriaan verweet Oud 'de practijk van het bouwen'
te gebruiken als een excuus om niet tot neo-plastische kunst te kunnen komen. Hier speelt zich de strijd af tussen de architekt die 'etwas
jonglieren' moet om Kunst en Nut tot een synthese te brengen en de
schilder die van de architekt kompromisloos vóór alles Vorm verwacht.
Over kleur zei Oud in zijn lezing:

ruim vier jaren stil gestaan en hongerde men naar nieuwe ontwikkelingen, denkbeelden en kontakten met het buitenland. Hier was er
het keurslijf van de dogma's. Bovendien had er rond I92I-I922 een
drastische wisseling plaats van Stijl-medewerkers. 1. K. Bonset en
Aldo Camini brachten literaire bijdragen van Van Doesburg. Wils
en Van 't Hoff werden opgevolgd door Rietveld en Van Eesteren. De
laatste had aanvankelijk geen bezwaar om in de architektonische
aspiraties van Van Doesburg mee te gaan.
In het Bouwkundig Weekblad publiceerde Oud een met expressionistische voorbeelden geïllustreerd artikel, waar Van Doesburg weinig mee ingenomen zou zijn. Oud schreef over 'den energieken fantast Bruno Taut':

Aangezien de kleurwaarde der verf constant is - althans behoort te
zijn - is de kleurharmonie tusschen baksteen en verf aan veranderlijkheid onderhevig, zodat een aanvankelijke harmonie reeds na
eenige weken in disharmonie verkeerd kan zijn. Disharmonie, die
bij toepassing van heldere kleur scherper in het oog springt dan bij
meer neutrale kleur, een omstandigheid, waaraan waarschijnlijk
de, vooral op het land zoo lange tijd in zwang gebleven, voorkeur
voor steengrijs en donkergroen is toe te schrijven. 177

Kan men tegenover het esthetisch resultaat dezer bemoeiîngen zijn
bedenkingen hebben, niet te ontkennen is, dat van de enthousiaste
bedrijvigheid van Taut een 'Anregung' uitgaat, die niet alleen tot
nieuwe scheppingsdrang opwekt, maar die op zich zelf reeds van
belang is door het feit dat hij de bouw 'rücksichtlos' aantast in de
vormconventionaliteit, waarmede hij erfelijk nog zoo zwaar belast is en aanstuurt op destructie van allen aanhang die een organische uitbeelding belemmert, zij 't desnoods aanvankelijk door verstoring van het logisch samenstel van het bouwkunstig organisme
zelf .180

Daar reageerde Mondriaan op door te wijzen op de noodzaak in het
neo-plasticisme de architektuur te zien als een veelheid van vlakken
en:
Door vlakbeelding op deze wijze te zijn eischt de Neo-Plastische
Architectuur de kleur zonder welke het vlak geen levende werkelijkheid voor ons is. Ook om het natuurlijke aspect der materie
weg te nemen is kleur vereischte.

Oud meende hier kennelijk dezelfde 'destruktieve' tendenzen te zien
of te willen zien die De Stijl bewogen, hoewel hij vervolgde:

In het streven naar vernietiging pleegt men meer één van zin te zijn
dan in den wil tot opbouw. Zoo staat ook mij de eerstgenoemde
kant van de werkzaamheid tot Taut nader dan de positieve tendenz (... )

(... ) eischt het beeldende begrip dat een constructie beeldend opgeheven wordt dan zijn de middelen te vinden om toch aan eischen
èn van constructie èn van bedding te voldoen ( ... )
en verder:

In een noot om een dreigende verwording van de schilderkunst nader
toe te lichten noemt Oud 'die woordkunst, welke de symboliek der
typografische afbeelding aanwendt tot verhooging der plastiek van
het woord'. Dit namelijk was waar Van Doesburg in de vierde jaargang van De Stijl mee experimenteerde. 181 En verder:

De techniek werkt de Neo-Plastische opvatting zelf reeds in de
hand. Zoo eischt de baksteenbouw het ronde bij ruimte-overdekking, terwijl betonbouw tot de rechte overdekking voert. Ook de
constructie in enkel ijzer geeft veel mogelijkheden. Zal te groote
kostbaarheid het Neo-Plasticisme tegenhouden? De kosten wordt
dan aanmerkelijk gereduceerd wanneer de voorbereiding door een
speciale inrichting, boven genoemd, [een technisch laboratorium
speciaal voor dat doel, H.O.] tot stand komt (... ) 178

I77. Op.cit. (noot I73). ,
I 78. Op. cit. (noot IIIb).
I79· A. Behne. 'Von holländischer Baukunst', Feuer, 5, I92I, I7I-I92.
A. Behne. 'Holländische Baukunst der
Gegenwart', Wasmuths Monatshe(te für
Baukunst, VI, I-2, I922, I-33. Vooral gewijd aan de 'Rotterdamer Gruppe' om de
Stijlleden enJ.J.P.Oud.
E. Stockmeyer. 'Monumentale MiethausArchitektur in Holland', Schweizerische
Bauzeitung, 80, 23, I922, 257-259 .
M.Scam. ' Holland und die Baukunst unserer Zeit', Schweizer Bauzeitung, 8 2,
I8, I923, 225-229.
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Mondriaans visie is reëel en wijst mogelijkheden aan. Het moet Oud,
gevoelig voor kritiek, niet aangenaam te moede zijn geweest. Van
Doesburg boos, ten dele door eigen toedoen, Mondriaan die openlijk
kritiek levert op Ouds toekomstvisie. Beperkt in de mogelijkheden
als hij vond dat hij was bij zijn scherp gekalkuleerde volkswoningen
zal Oud Mondriaans aanwijzingen met weinig genoegen gelezen hebben. Dat het hem geraakt had toonde hij toen zich de gelegenheid
voordeed: het ontwerp voor de direktiekeet van Oud-Mathenesse.
Hier is iets van Mondriaans gedachten over de kleur en het vlak
gerealiseerd.
Had Oud zich binnen De Stijl willen handhaven dan zou dat hem
echter veel krachtsinspanning hebben gekost, zo de mogelijkheden
over en weer dat al mogelijk gemaakt hadden.
Oud gaf er de voorkeur aan zich af te wenden en toenadering te
zoeken tot een heel andere groep: zijn Duitse collega's waar hij steeds
meer mee in aanraking kwam. Zijn werk werd in Duitse en Zwitserse
bladen geprezen. 179 In Duitsland immers had het geestelijk leven
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Waar nu het bedoelde bouwwerk van Taut aan de buitenzijde een
regelmatige (ten deele zelfs genormaliseerde) architectuur vertoont en getracht is deze regelmatigheid te breken door kleurwisseling der onderling gelijke delen, daar is reeds van te voren na te
gaan dat of de op deze gelijkvormigheid gebaseerde architectuuroplossing niet deugt, als zijnde in strijd met de kleurwisseling der
beschildering (die immers ook de architectonische maat beïnvloedt) of de op kleurwisseling gebaseerde beschildering niet deugt
als zijnde in strijd met de op gelijkvormigheid gebaseerde architectuuroplossing. De practijk trouwens heeft me, door mislukking
van zelf ondernomen soortgelijke pogingen, van de juistheid dezer
theoretische uiteenzetting overtuigd! Schilderkunst en architectuur in deze vorm in-elkaar-grijpend laten geen 'ordelijke architectuur toe (... ) 180

I8o. J.J. P. Oud. ' Uitweiding bij eenige afbeeldingen',
Bouwkundig Weekblad,
I922, nr. 43, r4r8.
I8I. Zie De Stiil, I92I, IV, nr. II.
r82. J. Gratama. 'Een oordeel over de
hedendaagsche bouwkunst in Nederland',
De Bouwwereld, I922, 29, 2I7.
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Hoewel Oud de experimenten met Van Doesburg bij 'De Vonk' en in
Spangen nu als 'zelfondernomen soortgelijke pogingen' omschrijft is
het duidelijk dat hij hier zijn oordeel over de opvattingen van Van
Doesburg geeft die hij in De Stijl niet gepubliceerd zou hebben gekregen. Oud gaf Taut een bemoedigend schouderklopje, haalde even uit
naar de Amsterdamse School, sprak misprij,zend over deze toepassing
van de schilderkunst en verweet Van Doesburg het spel met typograVerwijdering van De Stijl

tweede instantie werd verdedigd als een beweging die aan haar vooraf
ging', eindigt dit artikel:

fische vormen. Overigens ontbreekt in dit artikel een duidelijke stellingname. Na enige goedkeurende woorden over werk van Oskar
Fischer en Carl Krayl eindigde hij:

Van een permanent kubisme is bij Oud nergens sprake, terwijl
Oud's definitie dezer overgangskunst bewijst dat hij in de practijk
zelfs aan een provinciaalsch kubisme niet toekwam.
Als zoodanig mislukt, kan het ons dan ook niet verwonderen
dat de architect Oud het duitsche expressionisme (à la Bruno
Taut!) in de armen viel en nu in gezelschap van de heeren Finsterlin, Paul Gösch, Karl Krayl en Jan Gulasch, de expressionistische
ontucht helpt verbreiden. 186

Evenwichtig samengaan van (nieuwen) inhoud en (nieuwen)
vorm: klassicisme is wat wij thans behoeven: d.w.z. beheersing en
nog eens beheersing van gevoel. Voorlopig kan ik ondanks veel
waardeering een dien overeenkomstigen drang in het hier gereproduceerde werk nog niet bespeuren.
Omstreeks dezelfde tijd verscheen er in De Bouwwereld een verslag
over een lezing gehouden door architekt Jan Gratama, 'Een oordeel
over de hedendaagsche bouwkunst in Nederland', waarin over Oud:

In Anthologie I9I7-I922, het laatste nummer van de vijfde jaargang
van De Stiil nam Van Doesburg een fragment op van Ouds artikel
'Het monumentale stadsbeeld' in het eerste nummer van ,De Stiil,
werk toonde hij niet. In het nummer ro Jaren Stiil r9I7-I927 schreef
Van Doesburg in het redaktioneel overzicht nogal negatief over Oud
'die later zijn medewerking verleende aan tweedehandsche publicaties die als Overzicht en i IO met van De Stijl geweigerde artikelen
verschenen'. Van Ouds werk publiceerde hij de Strandboulevard, de
fabriek te Purmerend, de huizen te Hoek van Holland en de huizen te
Stuttgart. Oud zelf zond een - in het frans geschreven - opstel waarin hij het kubisme als overwonnen beschouwde en verder een résumé
opnam van zijn lezing van I92I. Niet dan na lang aarzelen schreef
hij een bijdrage voor het 'dernier numéro' van I932 ter herdenking
van het overlijden van Theo Van Doesburg:'( .. ) ik heb steeds een
zwak voor hem gehad en me ook na de ergste ruzies ten slotte graag
weer met hem verzoend'.

De architect Oud is de voorganger der kubisten in de bouwkunst.
Hij maakt daarvoor propaganda in het tijdschrift 'De Stijl'. Oud,
die geen sterk talent is, heeft alle versiering nog niet kunnen vermijden (zooals het kubisme leert, Red.) doch zie ~aar een b_l_ok
woningen van hem, het is afschrikwekkend door z11_~ doodehJke
eentonigheid. Maar het is wel streng en onpersoonh1k. Een villa
van hem is nog erger; hier ziet men het angstige, het bloedeloos
decadente van een stervende maatschappij . 182
Van Doesburg reageerde hierop met een ingezonden stuk m De
Bouwwereld:
De architect J. J. P. Oud maakt, sinds hij als gemeente-architect te
Rotterdam werkt, geen actief deel van 'De Stijl' meer uit.
Door den heer Oud ( ... ) is geen zoogenaamd 'kubistische architectuur' in praktijk gebracht.
Consequenties in de practijk der (... ) wel eens 'beleefd' en
'voorzichtig' gepropageerde denkbeelden (... ) zijn -voor zoover
ik weet - door Oud nimmer gerealiseerd.
Wanneer met de 'villa' de villa' Allegonda' wordt bedoeld,( ... )
zoo moet hier worden opgemerkt, dat wij deze 'kubistische' poging danken aan een ontwerp van den academischen schilder
M. Kamerlingh Onnes. Niet een 'kubistisch' effect, maar een 'romantisch' effect wilde men hier bereiken. 183
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Oud verweerde zich hiertegen en wees op latere publikaties in het
blad. Hij stelde:
Ik hing en hang geen 'S tij l-opva ttingen' aan, maar maakte gedachten over bouwkunst benevens ontwerpen in 'De Stijl' openbaar,
die te samen met wat andere medewerkers in het midden brachten
- als men wil- tot 'Stijl-opvattingen' werden.
Het 'permanente kubisme' van den heer Van Doesburg he~ft
thans nog slechts 'provinciale' beteekenis voor de verdere ontwikkeling der nieuwe bouwkunst-idee. Het is het intrappen van de
open deur. 184
Toen Van Doesburg andermaal reageerde was de brief 'in zijn geheel
niet voor plaatsing in ons blad geschikt' en werd slechts een e~c~rpt
gepubliceerd, waarbij de redaktie van De Bouwwereld sofistisch
meende te kunnen konkluderen dat 'de heeren het met elkaar eens
blijken te zijn' . 1s5 Dat bleek een vergissing want ~et brac~~ Va_n
Doesburg tot een veel aggressievere publikatie, nu m De Stt1l '.. die
voor Oud voldoende aanleiding kon zijn om afstand tot De Stt1l te
nemen. Na Oud verweten te hebben dat die een weinig aktief deel
van de groep uitmaakte en 'het kubisme door "De Stijl" slechts in
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183. Theo van Doesburg. 'De architect
Oud "voorganger" der "kubisten" in de
bouwkunst?', De Bouwwereld, 1922, nr.
30, 229.
184. J.J. P. Oud. 'Bouwkunst en Kubisme', De Bouwwereld, 1922, nr. 32, 245.
185. Redactie van De Bouwwereld. 'Het
kubisme voor het laatst', 1922, nr. 34,
270.

Oud voelde zich tot De Stijl aangetrokken door het streven naar
zuivering van de kunst. Het was vooral de persoon van Van Doesburg
die hem boeide. Diens oordeel over de Strandboulevard versterkte
Ouds zelfvertrouwen.
Ouds bijdrage aan De Stiil bestond met name uit publikatie van
enkele eigen ontwerpen, waarvan de fabriek te Purmerend uiterlijk
een van de eerste voorbeelden was van neoplastische architektuur. In
wezen was het geen radikale vernieuwing en Oud zag er het gevaar in
van een maniërisme waar hij niet in door wilde gaan. Zijn stedebouwkundige beschouwingen waren niet erg revolutionair en gebaseerd op oudere theorieën van Berlage en Sitte.
Kontakt met andere Stijl-medewerkers dan Van Doesburg was er
nauwelijks, de kennismaking met Mondriaan vond plaats toen Oud
al afstand begon te nemen. Ouds verhouding tot De Stijl werd dan
ook in hoofdzaak bepaald door zijn relatie met Van Doesburg. Hun
beider opvattingen bleken snel te divergeren. Van Doesburg verweet
Oud te grote voorzichtigheid, Oud vreesde de suprematie van de
schilders en een opkomend dogma. Hij legde er steeds de nadruk op
dat de architektuur met zijn dienende funktie en zijn technische beperkingen in zijh uitdrukkingsvorm niet de vrijheid van de schilderkunst bezat. Zijn werk bij de gemeente Rotterdam werkte de vervreemding in de hand.
Toen Oud zich eenmaal had losgemaakt ging hij op eigen wijze
verder met bouwkunstige experimenten in neoplastische zin, maar de
invloed van Van Doesburg en Mondriaan bleef aantoonbaar.

186. Op. cit. (noot 88).
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Tweede deel

Ob man ein Künstler ist, ist genau so problematisch
wie alles in der Welt
H. Trautrottl

37 . Rotterdam, De Kiefhoek;
arbeiderswoningen , ontworpen
1925, uitvoering 1928-1930.
Dwarsstraatje met los tussengevoegde blokjes ter afsluiting van
de binnenterreinen.
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Ouds opgang als architel<t
van het Nieuwe Bouwen

Inleiding
Hoek van Holland

De veranderingen in de architektonische opvattingen rond de eeuwwisseling en vooral na de Eerste Wereldoorlog steunden op de wezenlijke veranderingen in de sociale en ekonomische ontwikkelingen.
Voor het eerst werd sociale woningbouw een probleem en een opgave
voor architekten. Beperkte middelen, nieuwe technieken, machinale
bewerking en idealen gericht op een gemeenschapskunst werkten versobering en verstrakking van de architektuur in de hand. Menswaardige huisvesting, toetreden van licht en lucht speelden een grotere rol
dan voorheen. Dit had een nieuwe richting in de architektuur ten
gevolge, die bekend zou worden onder namen als: Het Nieuwe Bouwen, Neue Sachlichkeit en later Funktionalisme. 1
De termen worden in het spraakgebruik nu als equivalent gezien en
door elkaar gebruikt. Niet helemaal terecht.

I. Het begrip 'Neue Sachlichkeit' werd
voor de eerste keer gebruikt door dr. G. F.
Hartlaub van de Städtische Kunsthalle te
Mannheim, die in I925 een tentoonstelling
hield waarin samengebracht realistische
jonge schilders van de Republiek onder de
titel: 'Neue Sachlichkeit, Deutsche Malerei seit dem Expressionismus'. Oud hield
op uitnodiging van Hartlaub een lezing en
nam daarna het begrip over in de architektuur. Hij gebruikte sindsdien ook doorgaans de Duitse uitdrukking. Het woord
sachlichkeit werd algemeen gebruikt na
I900, o.a. door Berlage: P.Singelenberg
H. P. Berlage. Idea and Style. The Quest for
modern Architecture, Utrecht I972, I93·
De oorsprong is mogelijk te vinden bij A.
Lichtwark. Pallastfenster und Flügelthür,
Berlijn, I899. Zie ook: H. Freyer, 'Gesellschaft und Kultur'. Propylaen Weltgeschichte. Bd rn, Berlijn, I90I, 536: 'Die
atmosfärische Lage in einer Lebenswelt, in
der technische Denkformen und Verhaltensweisen (... ) dominant geworden sind,
heisst Sachlichkeit'.

Het Nieuwe Bouwen duidt aan de stroming in de architektuur die
breekt met de I 9de eeuwse opvattingen in het bouwen, beïnvloed
door sociale en technische ontwikkelingen in de periode tussen I9I8I945.
De Nieuwe Zakeliikheid is de vertaling van het begrip Neue Sachlichkeit dat voor het eerst in Mannheim werd genoemd ter gelegenheid
van een tentoonstelling van jonge schilders. Oud hield daar een lezing
en bracht waarschijnlijk die term mee naar Nederland. Het betreft
niet specifiek de aanduiding van een groep of stroming in de architektuur. Leden van 'de 8' en van 'Opbouw' spraken echter bij voorkeur
van Nieuwe Zakeliikheid voor hun architektuur. Oud bediende zich
bij voorkeur van de term Nieuw Bouwen en sprak een enkele keer van
Neue Sachlichkeit. Nieuwe Zakeliikheid stond bij hem voor het
werk van wat hij 'Doctrinaire discipelen' van het Nieuwe Bouwen
noemde.
Het Funktionalisme is in feite geen stroming maar een later en vooral
na de oorlog in zwang gekomen aanduiding van moderne architektuur uit de periode van I9I8-I945, gelanceerd door Le Corbusier. De
bedrijvers van deze architektuur hebben de naam nooit gebruikt.

38. Overzichtskaartje van de ligging
van de verschillende wijken.
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Inleiding

van de wet één miljoen gulden gemoeid zou zijn, het werd twintig
miljoen! Door de haast waarmee uitvoering aan de wet werd gegeven,
waren de bouwverordeningen uit de eerste jaren gebrekkig en slecht,
ook door gebrek aan ervaring.
De eerste bouwverordening voor Rotterdam verscheen in I9I2. Al
spoedig bleek het huurprijsniveau voor de door de overheid gefinancierde woningwetwoningen een omstreden punt te worden. Men
wilde voorkomen dat gezinnen met een inkomen, hoog genoeg voor
een partikuliere woning, een woningwetwoning van lagere huur zouden betrekken. Dit leidde tot het invoeren van de zgn. huurpriisklausule in de statuten van veel woningbouwverenigingen: 'De door de
vereeniging gebouwde woningen worden door haar als regel verhuurd
tot de huurprijzen, die daarvoor te bedingen zijn. ' 6 Lang niet iedereen
kon daarmee instemmen. Faber, de Inspekteur der Volkshuisvesting,
viel het principe aan omdat hij vond dat daardoor de pai;tikuliere
bouwondernemers bevoordeeld werden.7 Er werd op toegezien dat de
huren zo hoog mogelijk werden gesteld. 8 Na de eerste wereldoorlog
liep aanvankelijk de partikuliere bouw steeds verder terug als gevolg
van duur kapitaal voor langlopende leningen bij snel stijgende bouwkosten. Dit duurde tot ca. I923, toen een ekonomische krisis een
scherpe daling in de stichtingskosten veroorzaakte. Daarna nam de
partikuliere woningbouw weer sterk toe en zakte de woningwetbouw in elkaar. Krisisbijdragen, die de gemeentebouw vóór de depressie hadden gestimuleerd, werden verminderd tot in I926 werd
bepaald dat de bijdragen geheel niet meer zouden worden verleend
voor de bouw van woningen ter verruiming van de woningmarkt,
doch alleen voor krotopruiming. 9
In Rotterdam had men grote schroom ten aanzien van overheidsinmenging. L. C.J. C. van Ravesteijn schreef:

Woningbouw in Rotterdam omstreeks
1918
De gevolgen van de industriële ontwikkeling in Duitsland en het
eigen land, naast de algemene agrarische krisis, brachten na I870 een
handels- en scheepvaartverkeer van toenemende omvang naar Rotterdam, waar tal van ondernemingen voor in- en export en overslag
zich vestigden. Dit leidde tot een voortdurende uitbreiding van de
havens en van het aantal inwoners:
I8oo:
I850:
I9I0:
I9I5:
I920:

L.C. J.C. van Ravesteijn. Rotterdam in
de 2oste eeuw, Rotterdam 1948, I.
3. D.I. Grinberg. Housing in the Netherlands 1900-1940, Delft University Press
2.

1977, 29.
4. Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Verslag aan den Koning over de vereischten
en inrichting van arbeiderswoningen,
1855.
5. ].Nicolaas. 'Woningbouw in Nederland. Een historische benadering.' Sergio
Polano (red.), Architectuur en Volkshuisvesting, Nijmegen 1980, 7.
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De nieuwe inwoners waren voor een belangrijk deel afkomstig, van
het platteland, uit Brabant en uit het noorden.
.
De huisvesting in Rotterdam, hoewel minder slecht dan elders, liet
aan het begin van deze eeuw veel te wensen over. Rug-aan-rug-woningen zonder de mogelijkheid van dwarsventilatie, in stegen van I à
2 meter breed, waren gebruikelijk. De 'woning' bestond vaak uit: een
woonkamer met twee bedsteden en een kookkast. 3 Deze slechte situatie kan worden verklaard uit de omstandigheid dat doorgaans door
spekulatieve grondeigenaren werd gebouwd, uitsluitend uit winstbejag. Hoe meer 'woningen' per oppervlakte-eenheid, hoe meer gewin. Deze omstandigheden werden bestendigd door het vrijwel ontbreken van voorschriften en minimum-eisen waaraan voldaan zou
moeten worden. Evenmin kon worden belet dat slecht ingerichte
-voor de gezondheid schadelijke - behuizingen bij voortduring werden verhuurd. Iedere aansporing tot woningverbetering ontbrak
daardoor evenzo. Er kwam regelmatig nieuwbouw tot stand van inferieure kwaliteit die binnen enkele jaren alweer tot de krotten kon
worden gerekend. Het financiële onvermogen van de huurders noodzaakte hen met de slechtste onderkomens genoegen te nemen. Een
rapport van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van I855 gaf,
althans in aanzet, goede ontwerpen voor woningkomplexen met suggesties voor bijbehorende centrale voorzieningen. Dit rapport werd
opgesteld door een kommissie waarin twee bekende Rotterdammers,
W.N.Rose en F.W.Conrad, zitting hadden. 4
Al in de negentiende eeuw waren enkele semi-filantropische woningbouwverenigingen opgericht, maar men mag aannemen dat er
vanaf I850 tot I900 niet meer dan 5.000 goede en goedkope arbeiderswoningen gebouwd zijn, ongeveer I% van de totale woningpro.duktie in dit tijdvak. 5
Na veel dralen kwam uiteindelijk in I90I de Woningwet tot stand,
waardoor overheidsbemoeiing mogelijk werd. De gemeenten werden
verplicht voorschriften vast te stellen betreffende aan woningen te
stellen eisen (de zgn. 'bouwverordeningen'). Onbewoonbaarverklaring werd mogelijk en er kwam een verplichting tot het aanbrengen
van verbeteringen. Er moest een Bouwpolitie komen die diende te
waken tegen slechte bouw. Onteigening van gronden in het belang
van de volkshuisvesting werd mogelijk. Aanvankelijk waren de effekten van deze wet eerder negatief dan positief. De mogelijkheid tot
onbewoonbaarverklaring verkleinde de beschikbare woningvoorraad. De gestegen eisen verkleinden het enthousiasme van de bouwers
van nieuwbouw, vervangende nieuwbouw kwam er evenmin. Financiële moeilijkheden bleven niet uit. Geraamd was dat met uitvoering
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(... ) deze stad toonde zich zooal niet afkeerig, dan toch afzijdig
ten opzichte van de wet die beoogde te verbeteren. Deze houding is
alleen verklaarbaar uit de in alles doorgedrongen handelsgeest die
de zaken tracht te regelen zooals de omstandigheden van het
oogenblik dit eischen of toelaten, buiten ambtelijke inmenging
om. Geest welke zelfs aan het Stadsbestuur in zijn beste tijd niet
vreemd was. 10

6 .. A. van Gijn. Woningbouw en woningwet. Mode/statuten enz., Haarlem 1904.
7 • J. H. Faber. Woningnood en woningwet,
Zwolle 1905.
8. P.A. van der Drift. Volkshuisvesting,
Alphen a/d Rijn 1939, 159.
9- Op. cit. (noot 5), 10.
IO. L.C. J.C. van Ravesteijn, op.cit. (noot
2 ), 257.
l I. Alkoof = alcove (fr.), alcoba (sp.) =
slaapkamer.
Hier: een inpandige ruimte tussen vóór- en
achterkamer, die niet rechtstreeks licht en
lucht ontving. Dit soort kamers was tot
1937 in Rotterdam in zwang.
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Het ging hier om het al dan niet verlenen van financiële tegemoetkoming door de overheid aan partikuliere bouwondernemingen die
woningen met alkoven wilden bouwen. 11
Volkswoningbouw op grond van de Woningwet geschiedde aanvankelijk in hoofdzaak door woningbouwkorporaties. In I9I8 kwam de
bouw van gemeentewege op gang: de steeds nijpender wordende woningnood en de toenemende sociale onrust- in november I9I8 riep
Troelstra op tot revolutie - brachten gemeente en Rijk tot maatregelen. In I9I6 waren door de gemeenteraad enkele besluiten genomen
om steun te verlenen aan partikulieren en woningbouwverenigingen
voor de aanbouw van 'eenvoudige woningen'. Burgemeester en wethouders waren gemachtigd in overleg te treden met verenigingen die
dan mogelijk een bijdrage op grond van de Woningwet konden krijgen. Toen hiervoor onvoldoende animo bleek te bestaan bracht dit de
gemeente tot het instellen van een Gemeentelijke Woningdienst als
apparaat om bouwplannen te ontwikkelen en uit te doen voeren.
De eerste direkteur van deze dienst werd ir .A. Plate. Plate was
afkomstig uit een vooraanstaande Rotterdamse familie, gehuwd met
de dochter van oud-burgemeester s'Jacob. Hij was civiel-ingenieur
en had ervaring opgedaan bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HIJSM) te Rotterdam, bij de Nederlands-Indische
Spoorwegen en bij de gemeentelijke dienst in Semarang waar hij uit-
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12. B. Fooy. 'Volkswoningbouw in Rotterdam r9r8-r940', Wonen TAIBK, februari
r978, nr. 4, 4-7.
r3. K. Hazelzet. Rotterdam van visschersdorp tot wereldhaven. Rotterdam r9 44,

I47.

r4. D. Welling. De expressionisten, (Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland.)
Amsterdam 1968, 17. Zie ook: 1. Boelema,
'de branding' Museumjournaal serie 17,
nr. 6, december 197 2, 2.54.
r5. C.J.M.v.d. Ven. 'De Rotterdamse bijdrage aan het nieuwe bouwen', Plan, 1977,
2, I2.

16. Uitgenodigd werden: K. P.C. de Bazel,
M.Brinkman en C.B.v.d .Tak , Henri
Evers, C. N. van Goor en W. F. Overeijnder,
J. F. Klinkhamer, W. Kromhout Gzn,]. A.
G.v.d.Steur en J.Stuijt.

Oud als architekt in dienst van
de gemeente Rotterdam 1918-1933

breidings:-- en bebouwingsplannen had opgesteld russen I9I3 en
I9I6. In dat jaar keerde hij terug naar Rotterdam. Plate was een
bewonderaar van Berlage. 12
Hoewel Rotterdam niet bekend was als een stad waar het kulturele leven sterk op de voorgrond trad, was er toch belangstelling voor
de kunsten. Omstreeks I850 werd er een Rotterdamse Academie opgericht en floreerde de muziekschool 'Toonkunst'. De Duitse Opera
gaf in het bijzonder haar voorstellingen in Rotterdam. 13 Op het gebied van de schilderkunst bestond er een levendige belangstelling. In
I904 hield kunsthandel Oldenzeel een Van Gogh-tentoonstelling.
Kunsthandel Reckers had een Redontentoonstelling. H. P. Bremmer,
adviseur van mevrouw Kröller, hield lezingen over expressionisten en
neo-impressionisten. De Rotterdamse Kunststichting was internationaal georiënteerd, o.a. met een tentoonstelling en manifestatie
van de futuristen. In I9I 5 stichtten enkele moderne schilders 'De
Federatie van hedendaagsche beeldende kunstenaars 'De Branding',
onder leiding van de kunstschilder H. F. Biel ing. Van belang was deze
groep vooral door exposities waarop zij werk van buitenlandse kunstenaars lieten zien, mede dank zij hun relaties met de Duitse kunstwereld. Het dadaïsme, dat in Nederland weinig voedingsbodem
vond, kreeg in Rotterdam zelfs enige belangstelling. 14
Wat de architekten betreft kende Rotterdam het genootschap
'Bouwkunst en Vriendschap'. Dit genootschap was opgericht in I88 5
en verenigde architekten en ondernemers ter behartiging van de belangen van de nieuwe bouwkunst in het algemeen en die van de leden
in het bijzonder. Men kwam vrijwel wekelijks bijeen, er werden lezingen gehouden en prijsvragen uitgeschreven. Een aktief lid was de
architekt H(enri) J. Evers (I88 5-I929 ), voorzittertot aan zijn benoeming als hoogleraar te Delft in I902. 15 De raadhuisprijsvraag van
I9I2, waartoe voor het merendeel leden van Bouwkunst en Vriendschap werden uitgenodigd, had een lichtpunt kunnen worden voor
het moderne bouwen in Rotterdam. 16 Dat werd het niet. Doordat
Evers- gesteund door de burgemeester - won met een klassicistisch
projekt, werd de architektonische ontwikkeling in Rotterdam gestagneerd. Dit gebouw zou vele jaren later nog een argument zijn om
Ouds prijsvraag-ontwerp voor de koopmansbeurs, als derde in de rij
naast raadhuis en postkantoor, af te wijzen.

Zoals vermeld (zie p. 28) kreeg Oud in I9I8 door bemiddeling van
Berlage een aanstelling als architekt bij de jonge gemeentelijke woningdienst onder ir. A. Plate.17
In de literatuur wordt Oud regelmatig 'stadsarchitekt' genoemd.
Ten onrechte. In feite werd Oud na een voorlopige aanstelling in
I9r8 tot 'architekt re klasse' benoemd in 1922 en na enkele jaren
'afdelingchef' (1925) van de Bouwpolitie en Woningdienst. Het is
van belang dit vast te stellen omdat zijn ambtelijke rang hem de
autoriteit noch de verantwoordelijkheid gaf, die hem over het algemeen wordt toegeschreven. Vooral in het buitenland, met name in
Duitsland, meende men dat Oud deze funktie bekleedde en werden
regelmatig brieven aan 'Herrn Stadtbaurat' Oudgericht. 18 Het moet
Oud niet altijd onaangenaam zijn geweest en in enkele gevallen bevorderde hij die misvatting wel. 19 Deze manier van benaderen door
zijn Duitse kollega's toont dat zij hem wel waardeerden.
Omstreeks de komst van Oud maakte de Rotterdamse Woningdienst plannen voor woningen in de Spangense Polder, gelegen binnen de kwartcirkel van de havenspoorweg, de z.g. Spaanse Bocht. Dit
Spangen lag omtrent een kilometer westelijk van de toen naaste stedelijke bebouwing. Bij deze, in Rotterdam vrij gebruikelijke, uitbreidingen en zonder samenhang met eerdere ontwikkelingen, ging het
erom welke gedeelten in exploitatie konden worden genomen zonder
dat er vooraf andere kostbare technische vraagstukken voor opgelost
behoefden te worden. 20 Het uitbreidingsplan voor dit stadsdeel was
in handen van Berlage, de stedebouwkundigen waren J.C. Meischke
en M. J. Granpré Molière. De woonblokken in het plan werden door
verschillende architekten ontworpen.

Spangen 1918-1920
17. Oud, d ie sinds 19n verloofd was, nam
voorlopig zijn intrek op kamers. Hij trouwde na de wapenstilstand op 2.7 december
1918. Ook hierin was Oud een voorzichtig
man: hij vond het niet verantwoord te
trou wen zolang de oorlogssituatie bestond.
Adres: Schiedamseweg noa, Rotterdam .
18. Zie archief NDB, korrespondentieJ.J. P.
Oud, vooral in de jaren 1922-r9 30.
r9. J .J. P. Oud. 'Über die zukünftige Baukunst und ihre architektonischen Moglichkeiten ', Frühlicht, Heft 4, Sommer 1922,
198. Het artikel wordt aangekondigd als:
'Ein Programm von J.J. P. Oud, Leiter des
Städtischen Bauamts in Rotterdam' . Zie
ook archief NDB / Oud.
20. Op. cit. (noot 4), r88 .
2I. Deze blokken worden begrensd door:
blok I Spaanse Bocht, Roemer Visscherstraat en Bilderdijkstraat; blok v Spaanse
Boch, Potgieterstraar en Bilderdijkstraat.
Strikt genomen was dit niet Ouds eerste
opdracht. Dat waren noodwoningen onder
bogen van het spoorwegviadukt (archief
NDB), die niet werden uitgevoerd.
22. J.J. P. Oud. 'Gemeentelijke Volkswomngen "Spangen"', Bouwkundig Weekblad, 192.1, 2r9-222.
2-3- Ibid. 2.2.2..
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Ouds eerste opdracht was het ontwerpen van de blokken I en v, gelegen langs de Spaanse Bocht en gescheiden door de Bilderdijkstraat. 21
Het betrof blokken die grote binnenterreinen omsloten waarop schol~ncomplexen werden gebouwd. Oud vond dit geen gunstige oplossing:
(... )gelukkig wordt dit arrangement meer en meer verlaten; rustige ligging der scholen is bij weloverwogen stadsaanleg ook aan de
straten te verkrijgen en architectonisch verzorgde gebouwen van
deze betekenis zijn te waardevol stedebouwkundig materiaal dan
dat ze aan het uiterlijk aspect der stad onthouden zouden mogen
worden. 22
De woningen bevatten een woonkamer, keuken en twee tot drie
slaapkamers. Over de keuken schreef Oud:
Zoals bekend is, worden de keukens van dergelijke woningen opzettelijk klein gehouden, meer als kook- en spoel plaats behandeld,
om te beletten dat de groote kamer aan haar eigenlijke bestemming onttrokken, en de keuken tot woonkamer gepromoveerd
wordt. 23
De plattegrond van het normale type was eerder toegepast en afkom-
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denken. 33 H. Esser stelt daar tegenover dat Oud in I920 een modelwoning inrichtte in het tuindorp Vreewijk waar Oud gebruik zou
hebben gemaakt van standaard meubilair, dat overal verkrijgbaar
was, in de hoop dat de bewoners dat wel zouden waarderen. Vooral
omdat die meubelen goedkoop waren. 34

stig van architekt C. N. van Goor, met dien verstande dat Oud 'door
verplaatsing van sommige kasten, den schoorsteen en de ramen naar
eenige meerdere regelmaat gezocht' had. 23 De muurbehandeling der
verschillende ruimten in kleurspecie (geel, grijs, zwart en blauw)
werd door Van Doesburg aangegeven. 23 Hier rezen problemen omdat
van gemeentewege het behang al was ingekocht en Oud het niet wilde gebruiken omdat het patroon zo lelijk was. Hij overwoog het
achterstevoren op de muur te plakken. 24 Boven de voordeuren werden glas-in-lood raampjes aangebracht, eveneens van Van Doesburg,
zoals vermeld. 25
Het situatieplan werd door rooilijnen bepaald, die elkaar onder
stompe of scherpe hoeken ontmoetten. Dit leidde tot gekompliceerde
plattegronden van de hoekpanden. De hoek zelf vertoont een geringe
inspringing, enige gevelplastiek wist Oud te bereiken door het vooren achteruit plaatsen van groepen woningen. Poorten geven toegang
tot de genoemde scholenkomplexen. De bebouwing aan de Bilderdi jkstraat was het werk van de architekten Meischke en Schmidt, die
voor de Vereniging 'Onze Woning' bouwden. Wederom Oud:
De architecten (... ) verklaarden zich na overleg bereid de verdiepingshoogten, de 3 zwarte banden van het plint, het dak met gootlijst, enz. zoodanig in hun ontwerp te verwerken dat de bouwblokken gecompleteerd werden, zonder dat onderbreking der gevelwanden plaats heeft. 26
In deze eerste blokken is op beperkte schaal sprake van een uitdragen
van eerder gepubliceerde gedachten, 'de radicale afrekening met het
schijndak' heeft nog niet plaats gevonden.27 Wel is er een poging tot
normalisatie. Oud schreef:
Wat ramen en deuren betreft is de eenvormigheid zoover doorgevoerd, dat aan de voorgevels der beide blokken slechts één raam-en
één deurmodel is toegepast, terwijl de gewenschte afwisseling
gezocht is, door het vereenigen der onderdeden tot groepen (... )
waardoor sommige een lichtoppervlak ter grootte van 3, andere
van I of 2 normaalkozijnen vereischten. 28

-

en gaf daarmee een rationele verklaring voor de smalle - door metselwerk gescheiden - raameenheden.
Per perceel kregen de begane grond en beide bovenwoningen ieder
een voordeur. Door de percelen telkens in spiegelbeeld samen te voegen was het mogelijk de deuren in groepen van vier bijeen te brengen
met daartussen een ritmische raamverdeling. De historie wil dat toen
de eerste bewoners erin zouden trekken bleek, dat op het binnenbrengen van grotere meubelstukken niet gerekend was. In haast werden de hekken van de keukenbalkons aan de achterzijde uitneembaar
gemaakt 29 In het ontwerp voor de standaardwoningen van I9I8
hield Oud met dit probleem wèl rekening blijkens 'de noodzakelijkheid om in die huizen (... ) een groot raam te maken waardoor gemakkelijk verhuisd kan worden'. 30
Omstreeks deze tijd leerde Oud de Utrechtse architekt G. Th. Rietveld kennen die zich in I9I9 als medewerker bij 'De Stijl' had gevoegd. Uit Ouds waardering voor diens werk werd er een modelwoning ingericht met meubelen van Rietveld: een buffet, vier hoge
stoelen en een tafel. 31 Het is tekenend voor de instelling van ir. Plate
dat deze met dit plan akkoord ging en zelfs de meubelen voor de
gemeente aankocht. 32 Overigens lijkt het naïef van Oud om deze
meubelen aan de arbeiders-bewoners voor te houden, minder om hun
vorm dan om hun prijs: een stoel kostte f 27,-, het buffet f 250,-,
bedragen waaraan een arbeider bij het loon van die dagen niet kon

ontwerp JJ.POud.
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24. Brief van Oud aan Van Doesburg 5 oktober 1921, DVR.
25. Zie afbeelding De Stijl, 1v.5 1921, 78.
De ramen zijn voor een groot deel nóg aanwezig (1982).
26. Op. cit. (noot 22), 222.
27. J.J. P. Oud. 'Het monumentale stadsbeeld', De Stijl, 1.1, 1917.
28. Op. cit. (noot 22), 219.
29. Verhaal van J.J.P.Oud aan H.O.
30. J.J. P. Oud. 'Massabouw en straatarchitectuur', De Stijl, 1919, II.7, 80. Oud
schreef dit artikel waarschijnlijk ná de verhuiservaring in Spangen.
31. Op.cit. (noot 22), 221 afbeelding. De
modellen zijn afgebeeld in: Daniele Baroni.
The Furniture of Gerrit Thomas Rietveld,
New York 1978, 54/55, 56/57 en 82'inks
boven.
32. Brief van G.Rietveld aan Oud van 20
augustus 1920, NDB/Oud.
33. Uit de korrespondentie blijkt trouwens
dat Oud het ook veel geld vond. D.d. 13
augustus 1919 gaf R. als prijs voor een
wieg voor het kind op komst van Oud
f 43,- (brief ontbreekt bij NDB/Oud,
kopie in bezit van H.O.).
D.d. 19 augustus 1919 schrijft R.: 'Weled.
Geb. Heer, ik dank u voor uw schrijven en
begrijp heel goed dat u het wat duur vindt.'
Na verontschuldiging dat het eenvoudiger
had gekund voegt hij eraan toe: 'Men weet
niet wie men voor heeft'. Dit laatste geeft
de-toen nog-afstandelijke verhouding
weer.
34. H.Esser. 'J.J.P.Oud' in C.Blotkamp
e.a. De beginjaren van De Stijl r9I7-r922,
Utrecht 1982, 140.
In een noot verwijst Esser dan naar een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 19 september 1920. In het archief van
de NRC ontbreekt echter ieder spoor van
een dergelijk artikel op of omstreeks deze
datum. Het bleek onmogelijk van Esser
enige toelichting te ontvangen.
35. J.J. P. Oud. Manuskript van 1926 over
jeugd, opleiding en eerste jaren, N DB /Oud.

Na de blokken I en v volgen de blokken VIII en I x, gebouwd tussen
I920 en I923. Blok VIII, omsloten door Potgieterstraat, Langendijkstraat en Van Harenstraat, blok IX omsloten door Langendijkstraat, Luykenstraat, Van Harenstraat en Spaanse Bocht. De woningen van deze blokken vormen praktisch het prototype voor de latere
blokken van Tussendijken.
Bij blok VIII bleef het binnenterrein opgedeeld met schuttingen
aangezien hier de ene lange zijde (Van Lennepstraat) gebouwd werd
door een partikuliere bouwer en de grond geen gemeenschappelijk
eigendom was. Aangezien de straten smaller zijn dan de bin~enplaatsen en vrij van binnenbebouwing, kwamen hier alle woonkamers aan
de hofzijde, keukens, wc., trappen en de meeste slaapkamers aan de
straatzijde. 35 De indeling der panden is nu zodanig dat de bovenwoningen verdeeld zijn over de tweede en derde laag. Beide hebben
hun woonkamer op de tweede laag en hun slaapkamers op de derde.
De toegang tot alle woningen wordt ontsloten via één ingang en één
trappehuis. Deze indeling bespaarde traplopen en onderving het probleem van extra dak-isolatie die nodig zou zijn boven beter verwarmde vertrekken onder het platte dak. Als gevolg van de gedeelde eigendom kwam in blok VIII Ouds architektuur niet volledig tot ontwikkeling: de hoeken aan de P. Langendijkstraat zijn uitgevoerd in een
door Oud overgenomen oplossing van de eigenbouwer, terwijl deze
accepteerde dat de korte zijden door Oud als een overgangsvorm
tussen beide langsgevels werd ontworpen. 35 Volgens Oud had dit
kompromis zijn ontwerp veel schade toegebracht. Ouds gevel eindigt
aan de bovenzijde tegen het platte dak met een vrij zwaar uitspringend fries. Aan de P. Langendijkstraat is de konsekwentie van het

40. Luchtfoto van de blokken I en V
van Spangen, gefotografeerd
omstreeks 1977
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42. Rotterdam, Spangen, 1918;
(boven) blok V: hoek PotgieterstraatSpaanse bocht, (linksonder) blok IX):
Langendijkstraat-Hoek Van
Harenstraat, (rechtsonder) blok
VI 11: Langendijkstraat-Hoek Van
Harenstraat.
·

gelegenheid tot een grotere plastiek. Hitchcock ervoer die hoekoplossingen als nieuw en technisch interessant, 'but its lightness was
somewhat out of keeping with the solidity and monotony of the
whole'. 36 Visueel loste Oud in toenemende mate de massa van de
hoek op, wellicht als inleiding tot de latere blokken: enigszins in
Oud-Mathenesse, volledig in de Kiefhoek. Het effekt van de hoekbehandeling kreeg grotere kracht toen Oud in Tussendijken dergelijke hoeken tegenover elkaar kon plaatsen.

@
CEGANE-GROND.

DCG.A.NE-GroND.

41 . Rotterdam, Spangen; plattegronden normaalwoningen blok I en
V, 1918; 1. woonkamer, 2. slaapkamer, 3. keuken.

36. H.-R. Hitchcock jr. Modern Architectecture, Rornantisrn & Rèintegration, N. Y.
I929, I78, schreef: 'The development of
the years of the war and the association
with the painters of "The Stijl" had tended
to carry Oud dangerously far in the direction of free aesthetic experimentation . It
was in some sense a break with his friends
the theoreticians when he began to work
for the City of Rotterdam and was forced
to devote himself primarily to technica!
matters. The Spangen-blocks, particularly,
continued to compromise with the manner
of Berlage and even in the Tusschendijkenblocks of the next year in which he freed
himself from the visible roofs, the broken
pavillions and the dormers of the Spangenblocks, the darification of expression was
largely negative. Although the windows
were completely standardized, their forms
were not new; and the raised pannels above
the entrances, the coloured brick banks at
the base of the walls continued from the
work of the year before a last echo of the
New Tradition. The corner treatment was
indeed novel and technically interesting;
but its lighrness was somewhat out of
keeping with the solidity and monotony of
the whole.'
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gemeenschappelijk trappehuis zichtbaar met in hoogte versprongen
ramen.
Blok I x, schuin tegenover blok v I r I werd geheel door de gemeente
gebouwd. Hier kon het binnenterrein geheel ten behoeve van de bewoners behandeld worden: privé tuinen voor de benedenbewoners
langs de gevels, een gemeenschappelijke tuin in het midden. De toegang tot de tuin vanaf de straat is mogelijk via twee poorten in de
korte zijden. In dit blok zijn de hoekoplossingen geheel volgens Ouds
ontwerp, met een verre verwantschap aan het neo-plastische deel van
de fabriek uit 1919. Balkons en vertikale muurstroken geven tezamen
met hier bovendaks doorgetrokken schoorstenen de hoeken een zekere openheid die kontrasteert met de gesloten gevelwanden. In de kannelures van het schuine hoekvlak klinkt iets door van de Amsterdamse School.
Hitchcock, die enkele jaren later met Oud over dit werk uitvoerig
van gedachten wisselde bij de voorbereiding van zijn boek over Oud,
zag hier een breuk met zijn theoretische 'Stijl'-vrienden en de invloed
van Berlage.
De ontwikkeling in Ouds werk tussen 19r6 en 1918 is aarzelend
en gezien het verdere verloop daarvan moet eerder worden gedacht
aan een lange aanloopperiode naar een nieuwe vorm dan aan een
breuk met nog niet geassimileerde neo-plastische opvattingen. Bovendien valt een doorbraak nauwelijks te verwachten waar herhaling
en beperkte geldmiddelen dwingen tot uiterste soberheid. De monotonie wordt slechts onderbroken door de noodzakelijke afwijking in
plattegronden en gevels op de hoeken. Dat Oud probeerde de hoek
'kapot te maken', paste in de filosofie van Van Doesburg en bood
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grotere typen werd rekening gehouden met een ligging aan verkeersarme straten en spreiding over de blokken zodat de binnenterreinen
niet onevenredig door kinderen werden belast.
De hoekoplossingen van de blokken in Tussendijken zijn anders
dan bij blok IX (Spangen), strakker en soberder. Bij enkele blokken
werd opnieuw een hellend dak toegepast langs de lange zijden.
Volgt men de ontwikkeling van de architektuur en de organisatie
van de ontwerpen van Spangen I tot Tussendijken VI, dan kan worden vastgesteld dat Oud geleidelijk greep begon te krijgen op de problematiek die hem in I9I8 bij het aanvaarden van zijn betrekking in
hoofdzaak vreemd was. Fanelli schreef in I978: 'Juist het feit dat
Oud en Van Eesteren zich losmaken van De Stijl moet gezien worden
in het licht van de stedebouwkundige problematiek.' 38 Wat Van Eesteren betreft was Oud het wel met deze uitspraak eens. 39 Zijn eigen
ontwikkeling bij het plan voor Oud-Mathenesse van een jaar later
toont echter in de toepassing van materiaal (pleisterwerk); vorm en
kleur voor het eerst zeer duidelijk Stijl-invloed, naast een hier door
hemzelf ontworpen stratenplan. De suggestie dat Oud verwikkelingen met De Stijl zou hebben willen ontlopen door in de stedebouw te
vluchten mist dus iedere grond, temeer in aanmerking genomen het
feit dat Ouds gehele oeuvre slechts weinig stedebouwkundig werk
omvat.
Geheel vrij van versiering waren Spangen en Tussendijken niet.
Universeel is gebruik gemaakt van het plint met de zwarte banden,
waarmee soms kontouren werden aangegeven van ingangspartijen
(Spangen I en v) of winkelramen (Tussendijken). De toegangsdeuren
aan de Langendijkstraat hebben een streng geometrisch smeedijzeren
ornament op het onderpaneel. Een dekoratief paneel markeert de
toegang tot de werkplaatsen in de korte zijden van blok IX. De oorspronkelijke kleuren van de kozijnen waren blauw-grijs en paarsrooid. 40 De herkomst der zwarte banden werd door Hitchcock gezien
als een 'last echo of the New Tradition' . 41 Maar Van Doesburg was
ook met een zwarte band bezig geweest.' ... om het heele huis laat ik
een zwarte band loopen welke ik met witte vlakken stuk maak, zoodat het huis hierdoor uit zijn stabiliteit wordt gerukt' schreef hij op 9

43. Rotterdam, Spangen; plattegronden normaalwoningen blok IX,
1920; prototype voor Tussendijken.

Tussendijken 1921-1923
In I92I werd begonnen met het plan 'Tussendijken', aanvankelijk
opgezet met acht blokken, waarin totaal Iooo woningen. De blokken I tot en met IV en blok VI werden uitgevoerd. Door de ekonomische teruggang mocht het grote hoekblok aan het Grote Visserijplein
niet ten uitvoer worden gebracht. De bouw stagneerde. Omstreeks
I926 werd er een partikuliere bouwkombinatie gevormd die dit blok
in gewijzigde vorm uitvoerde. Centrale voorzieningen als o.a. een
badhuis, oorspronkelijk voorzien, werden nimmer verwezenlijkt. 37
In de praktijk bleek het wenselijk met het vorderen van de bouw
verbeteringen aan te brengen als gevolg van opgedane ervaring. 37 Zo
kregen de keukens een eigen balkon. Er werden ondergrondse bergruimten toegevoegd in plaats van bergingen in de tuinen, die het
uitzicht benamen. De inrichting der binnenterreinen werd verbeterd.
Er bestond behoefte aan een aantal ruimere woningen, groter dan
het normaaltype. Daarin werd voorzien door het plaatselijk tussenvoegen van stroken ter breedte van een slaapkamer, waarbij naar
gelang van de situatie de vóór- en achterkamer bij één of beide naastliggende normaalwoningen gevoegd kon worden. Naast het normale
drie-slaapkamertype kon zodoende ook een vier- en een vijf-slaapkamertype worden gebouwd zonder aan de bestaande opzet en de
tekeningen belangrijk te hoeven wijzigen. Bij de situering van de

44. Rotterdam, Spangen,
Pieterlangendijkstraat, 1919;
smeedwerk op voordeuren.
Gefotografeerd in 1983.
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37. Op. cit. (noot 35), I7.
38. G.Fanelli. Moderne architectuur in
Nederland I900-I940, Den Haag I978,
39.

39. J. J. P. Oud. Mein Weg in de Stijl, Rotterdam I960, 25.
40. In collectie NDB/Oud aanwezige ingekleurde tekening.
4L Op. cit. (noot 36).

45. Situering van de blokken in de
wijk Tussendijken.
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46. Rotterdam, Tussendijken,
1920-1921; Gijsingstraat-Hoek
Taanderstraat.

1

september 1917 aan Anthony Kok. 42 Bovendien blijkt uit de korrespondentié van Oud met Van Doesburg over het kleurenschema dat
althans de kleur zwart voor deze banden door Van Doesburg werd
aangegeven. En tot slot behoort een zekere invloed van J. L. M. Lauweriks (1964-1932) tot de mogelijkheden. Lauweriks, die Oud les
had gegeven aan de Quellinusschool, maakte gebruik van dit soort
dekoratieve lijnen. Maar Lauweriks op zijn beurt had lang samengewerkt met K. P.C. de Bazel en Ouds gevelontwerp voor de Ambachtsschool te Den Helder vertoont ook deze banden die terug te
voeren zouden zijn op De Bazels ontwerp voor het gebouw van de
Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem.
Tijdens de bouwperiode van Spangen en Tussendijken vond een
intensieve korrespondentie met Van Doesburg plaats. Uit de brieven
blijkt Ouds voortdurende twijfel aan de adviezen van Van Doesburg
èn zijn schroom om eerlijk te zeggen dat hij niet voor de - nogal
gewaagde - oplossingen voelde. In 1921 schreef Oud:
Baksteen is de dood voor alles en verpest mij ieder uur van de dag.
Ik zag hier één wit huis tussen baksteenen huizen en alles werd er
goor en vies daartegen 43
En in zijn lezing voor 'Opbouw' van dat jaar zei hij:
Gaat men niet tot bepleistering over, dan zijn in baksteen een
strakke zuivere lijn, noch een zuiver homogeen vlak te construeeren (. .. )44
De blokken 'Spangen' en 'Tussendijken' pasten stedebouwkundig
goed in de opvattingen die Oud daarover al in 1917 gepubliceerd
had 45 en de uitwerking die hij aan de blokken gaf sloot aan bij de
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47. Rotterdam , Tussendijken,
1920-1921; gemeenschappelijk
binnenterrein .

42. Cat . Eindhoven, Van Abbemuseum,
1968, Van Doesburg r883 -I93I. J. Leering,
'De architectuur en Van Doesburg', 19.
4 3. Brief van Oud aan Van Doesburg omstreeks, maar vóór 7 september 1921, CFC.
44. J . J . P . Oud. T erwille van een levende
bouwkunst, Den Haag enz. 1962, 28.
45. Op. cit. (noot 27).
46. W. C. Behrendt. Die einheitliche Blockfront, Berlijn 1911. Voor de vriendschap
met Oud, zie DNB / Oud korrespondentie.
47- Op. cit. (noot 39), 25.
48 . H.-R. Hitchcock jr. 'J.J. P. Oud', Editions Cahiers d' Art Parijs 1931, (ongen.)
3.
49. R. Blijstra, 's-Gravenhage, stad aan de
viiver, Amsterdam 1964, (ongenummerd)
120.
50. H. P. Berlage e.a . Arbeiderswoningen
in Nederland, Rotterdam 1921.
5 r. In 1924 publiceerde de gemeentelijke
woningdienst te Rotterdam een kleine brochure die door Oud was verzorgd en voorzien van een door hem ontworpen omslag.
Er werd aandacht besteed aan de bouw van
verschillende kompl exen woningen die recent klaar gekomen waren, van de architecten: Dahlen, H ardeveld (Hillepolder),
Hulsebosch (Bloemhof), Meischke &
Schmidt (P.C.Hooftplein), Brinkman
(Galerij-woningen Spangen), Oud (Tussendijken). Bij Oud werd vermeld: 'Special
attenrion is directed to the inner courts
around which daily life is concentrated.'
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opvattingen van W. C. Behrendt, die al vroeg Ouds werk bewonderde
en met hem bevriend was. 46 Toch was Oud niet tevreden, hij had
meer en anders gewild, behoudens voor wat betreft de binnenterreinen 'an <lenen ich schon deutlich Gemeinschafts-Tendenzen zu entwiekelen wusste' .47 Naar uit de 1iteratuur op verschillende plaatsen
blijkt, trokken in het buitenland vooral de gemeenschappelijke binnenterreinen der blokken de aandacht:
De plus, le plan compact de ces appartements qui ouvrent sur des
grands jardins centraux représente une vraie réussite au point de
vue utilitair. Il était destiné à être largement exploité d'autres constructions à Rotterdam.
schreef Hitchcock. 48 Men zou hieruit af kunnen leiden dat Hitchcock
voor het eerst kennis maakte met deze oplossing.
In feite was die echter de konsekwentie van het gesloten bouwblok
zoals dat zich omtrent de eeuwwisseling ontwikkelde. Voorbeelden
van dergelijke binnenterreinen waren o.a. uitgevoerd door J. E. van
der Pek in de Scheeperstraat (1902) in Den Haag. 49 Dichterbij, op de
Linker Maasoever, paste W. van Dahlen ze toe in 1915. 50 Niettemin
trok Ouds oplossing sterk de aandacht. Het zijn vooral deze binnenterreinen geweest die veel bijdroegen tot de waardering die men in
Duitsland voor diens werk koesterde. En dat is begrijpelijk wanneer
men weet wat in die dagen in steden als Berlijn en andere onder een
binnenhof werd verstaan. Mogelijk ook heeft een door de gemeentelijke woningdienst verspreide brochure in de Engelse taal daar invloed op gehad. Daarin werd 'special attention (... ) directed to the
inner courts around which daily life is concentrated'. 51 De binnenterreinen boden een prettig, afgesloten gebied waar door de tamelijk
royale breedte de zon meer toegang had dan in de straat en waar
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kinderen betrekkelijk veilig konden spelen. Door de uitgebouwde
balkons boden de achtergevels ook een minder strenge aanblik dan de
straatzijde.
Bij beschouwing van de woningbouw-architektuur van deze jaren
moet in aanmerking worden genomen dat volgens de bouwverordening voor woonkamers toen een vrije hoogte geëist werd van 2,85 m
waardoor het aspekt van de gevel in de hoogte wordt gerekt. In latere
jaren werd deze eis geleidelijk verminderd. Bovendien werden door
toepassing van gewapend beton de ramen breder en zodoende het gevelaspekt horizontaler. Dat een lage huur niet onvermijdelijk het karakter van smalle ramen en een gesloten gevel meebracht, toonde het
komplex van M. Brinkman, ook aan de Spaanse Bocht gelegen, waar
bij een min of meer analoge gevelbehandeling wèl bredere ramen
werden toegepast en veel voorzieningen waren toegevoegd. Ook hier
was de gemeentelijke woningdienst opdrachtgever en lag de huur
eveneens op f 4,- per week. Zonder twijfel hebben deze woningen
met hun galerijen er ook toe bijdragen om buitenlandse bezoekers
naar deze stadsuitbreiding te krijgen. Dit komplex, onder leiding van
Plate, kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand omdat het bij
de behandeling in de gemeenteraad op grote weerstand stuitte vanwege het experimentele karakter. Volgende ontwerpen met galerijen
werden dan ook door B & w afgewezen. 52 Dit zou de verklaring geven voor het feit dat in het archief van Oud tekeningen voorkomen
uit die tijd voor soortgelijke galerij-oplossingen die niet werden voltooid .
48 . Omslag brochure 'Outlines of
Extension ', uitgave gemeente
Rotterdam, 1924; typografie en
omslagontwerp van J . J . P. Oud .
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52. Cat . Rotterdam, Museum Boymans
Van Beuningen, Het N ieuwe Bouwen in
Rotterdam I92 0- I 960, Rotterdam I982,
3.
53. ] . ]. P. Oud. ' Ontwerp voor een woonhuis te Berlijn', Bouwkundig Wee kblad,
I 9 2.2. , 34 I.

54. W . Pehnt. Expressionist Architecture,
Londen I97 3, n5.
5 5. H .-R . Hitchock jr. M odern Architecture, R omantism & Reintegration, New
York 192.9 , 179.
56. Sergio Polano (red.). A rchitectuur en
Volkshuisvesting N ederland I 870-I 94 0,
Nijmegen 19 80, 138.
57. Brief va n L. M oholy N agy aan Oud 21
juli 192.2., NDB / Oud.
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49. Berlijn , Grünewald, Huis
Callenbach ; plattegronden begane
grond en verdieping , 1921 .
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Berlijn-Grünewald 1921
Tussen I9I8 en I92I had Oud als gevolg van reizen en gehouden
lezingen in Duitsland kontakten gelegd met belangrijke figuren als:
B. Taut, A.Behne, W.Gropius, L.Moholy Nagy, W.C.Behrendt en
W. Hegemann. In Duitsland, waar men door de oorlog lang van buitenlandse ontwikkelingen en invloeden afgesneden was geweest,
waren deze kontakten zeer welkom. Hieruit valt te verklaren dat hij
in I92I de uitnodiging kreeg deel te nemen aan de prijsvraag voor een
landhuis te Berlijn-Grünewald. 53 De opdrachtgever, dr. H. Kallenbach, was een rijke industrieel, Grünewald in die dagen de voorstad
voor exklusieve woonhuizen. Moholy trad op als adviseur voor Kallenbach. Met Oud werden uitgenodigd: W. Cropius met A. Meyer,
L. Hilberseimer en R. Döcker.
Dergelijke opdrachten diende Oud geheel in zijn vrije tijd uit te
werken. Het plan was streng en sober van vorm en minder goed op
het terrein gesitueerd dan dat van Gropius, maar het toonde duidelijk
hoe Ouds ontwikkeling hier verder was dan die van Gropius en het
Bauhaus. 54 De naar buiten gekeerde gevels zijn zeer gesloten. De tuinzijde heeft enige plastiek, de ontwerpschetsen hebben een bijna romantisch karakter. De plattegronden leken bestemd voor echtelieden
die elkaar slechts bij de maaltijden dachten te ontmoeten.
Hitchcock meende dat van de mogelijkheden in het gekozen materiaal, beton , te weinig gebruik was gemaakt gezien de kleine overspanningen bij ramen en balkons. 55 Hitchcock nam te vanzelfsprekend aan dat hier sprake zou zijn geweest van gewapend beton, dat in
die jaren nog in de kinderschoenen stond. Waarschijnlijk ging het
hier om z.g. korrelbeton waarvan in Nederland in die jaren vrij veel
woningen werden gebouwd. Het systeem werd in Duitsland op ruime schaal toegepast door de firma Kossel uit Bremen. 56 Bij dit systeem
worden wanden gemaakt van een betonmortel met isolerend materiaal als toeslag, een beton die niet bij uitstek geschikt is om konstrukties met grote overspanningen mee te rriaken door zijn geringe
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50 . Berlijn , Grünewald ,
expressionistisch ontwerp van
W. Gropius, 1921 .

.,

51 . (rechts) Berlijn , Grünewald,
perspektiefschets van J . J. P. Oud,
1921 .

druksterkte. Daarmee wil niet gezegd zijn dat Ouds gesloten vorm
hem uitsluitend door deze materiaalmogelijkheid zou zijn opgedrongen.
Het plan van Oud kreeg wel de voorkeur, maar werd niet uitgevoerd. Oud raakte geïrriteerd door de inmenging van de Duitse aannemer en zag van verdere medewerking af, hoewel het door de opkomende inflatie evenmin verdere voortgang vond. Moholy schreef
later aan Oud dat Frau Kallenbach - die Oud graag als architekt had
gewild - haar man het plan niet had durven aanpraten.57
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Oud-Mathenesse, 'Het Witte Dorp' 1922-1923
Het moet voor Oud een verademing zijn geweest dat hij na de blokken van Spangen en Tussendijken in I922 de kans kreeg om bij de
gemeente zijn eigen opvattingen beter tot uitdrukking te brengen.
De gemeente had in de voorgaande jaren gedeelten van de polder
Oud-Mathenesse kunnen aankopen, gelegen westelijk van Spangen
aan de andere zijde van de havenspoorweg. 58 'Door het grote gebrek
aan goedkope woningen (f 4,- per week of minder) wilde men hier
de oplossing toepassen die eerder op de andere Maasoever, in het
tuindorp 'Vreewijk' een succes was geworden. 59 Er was een voldoende zware kleilaag aanwezig die een heifundering voor lichte bouw
overbodig maakte en men wenste het driehoekige terrein in de punt
tussen de Schiedam~e Weg en de havenspoorweg te bebouwen in
'semi-permanente' bouw met het oogmerk in de toekomst het terrein
als ontspanningsgrond of park te kunnen herwinnen tegen niet te
hoge kosten. Men dacht aan een tijdsduur van vijfentwintig jaar.
Wel gaf deze opgave meer vrijheid dan de voorafgaande blokbouw,
enkele randvoorwaarden waren mee bepalend voor het ontwerp: een
lage bouw om gewicht te besparen, de driehoekige vorm van het terrein als stedebouwkundig gegeven en schuine daken 'omdat het terrein omgeven was door glooiende dijken' als eis van de kommissie
Volkshuisvesting. 60
Het komplex omvatte totaal 343 woningen, 8 winkelwoningen en
een brandspuithuisje met administratieruimte. De woningen waren
bestemd voor bewoners als tussenfase in hun 'opvoeding' van ontoelaatbaar gezin tot de toelating in een normale arbeiderswijk. 61
In tegenstelling tot de stratenlange blokken van Spangen en Tussendijken kon Oud hier als afgerond geheel een klein dorp bouwen
waar de 'wybert'-vorm van het terrein aanleiding gaf tot een opzet
met verrassende doorkijken en hoekoplossingen. Men schrijft bij de

Oud - Mathenesse

53 . Luchtfoto van de wijk
Oud-Mathenesse, gefotografeerd
omstreeks 1977.

58. In het buitenland bestond-niet onbegrijpelijk-het misverstand dat 'Oud' in
Oud-Mathenesse een eerbewijs aan Oud
was.
59. Granpré Molière. Verhagen en Kok,
' Eerste Rotterdamse Tuindorp Vreewijk'.
60. Gemeente-archief Rotterdam. Verzameling 1922, nr. 137, 610. Er bestond een
fobie tegen het platte dak.
6r. T. Gerdes Van Oosterbeek. Beter Wonen I9I3-z938. Gedenkboek van den Nationalen Woningraad, Amsterdam 1938,
1

52. Situering van de wijk
Oud-Mathenesse.
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62- Op. cie. (noot 56), 94.
6 3- Op. cit. (noot 35), 19.

75

stedebouwkundige oplossing van het plan wel invloed toe aan W.
Kromhout (I864-I940), die het straten- en bebouwingsplan maakte
voor Blijdorp I9I9-I920. 6 2 Bij vergelijking valt op dat in beide plannen straten aan hun einden vernauwen door het vooruit springen
van de rooilijn van één of meer woningen. Anderzijds maakt het plan
van Kromhout de indruk om wille van de vorm zo ontworpen te zijn
en niet als konsekwentie van de buitenbegrenzing, waar dit plan betrekkelijk willekeurig in ligt. Dit in tegenstelling tot Ouds plan waar
de Schiedamse Weg en de havenspoorweg dwingen tot de driehoekige
vorm waarvan Oud in zijn plan alle konsekwenties aanvaardt.
Bij dit plan is uitgegaan van één standaardtype woning, maar in
alle straten onderzocht Oud de konsekwenties van het aantal huizen,
de aansluitingen en de ligging en maakte iedere wand tot een gave
kompositie waarmee een aantal varianten op de hoofdvorm ontstond. Er zijn woningen met doorstekende dakschilden boven de
voordeur, luifels boven deuren met en zonder ondersteuning, vlak in
de gevel geplaatste ramen maar ook erkers, waarboven het dak met
een groter overstek dieper naar beneden· is gehaald. De meeste huizen
werden twee aan twee gegroepeerd. Als een huis alleen voorkomt
wordt het evenwicht hersteld door een erker uit te bouwen tegenover
de grotere waarde van de deur. 63
De zorgvuldige wijze van ontwerpen maakte de meeste gevelaanzichten tot voorbeelden van evenwicht en verhouding. De plattegrond vertoont overeenkomst met andere plannen uit deze tijd. Allereerst met dat van het tuindorp Vreewijk op de Linker Maasoever
gebouwd in een bebouwingsplan van Berlage, naar het ontwerp van
M.J. Granpré Molière en P. Verhagen, tussen I9I6 en I9I9, dat als
tuinstad grote bekendheid kreeg. De eerste 50 woningen daarvan
waren in I9I8 gereed. Oud zag kans om bij een plattegrond die I
meter minder diep is op bruikbare wijze hetzelfde te bieden. Jan Wils
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54 . Rotterdam, Oud-Mathenesse,
1923; plattegronden vergeleken
met die van het tuindorp Vreewijk
van M .J. Granpré Molière (onder) .
~~
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ontwierp voor Den Haag een blok arbeiderswoningen met soortgelijke plattegrond, maar plaatste de wc. achter het huis, als groot ongerief. 64 Ouds minimale oplossing wreekte zich op de zolder. Doordat - in tegenstelling tot de andere plannen - de kap op de zoldervloer begon was er langs voor- en achtergevel een ruim I meter brede
strook die hoogstens voor berging bruikbaar was en daarmee het nuttig oppervlak erg verkleinde.
Door de materiaalbehandeling en de toegepaste kleuren onderscheidde het geheel zich van iedere andere stadswijk in die tijd. Met
witgepleisterde muren boven een gemetseld plint in geel-grijze steen,
helder rode pannen en geschilderde delen in blauw (deuren) en geel
(gootlijsten en kozijnen) van primaire helderheid toonde Oud hier
zijn opvatting over kleurgebruik onder invloed van De Stijl en van
Mondriaan.
64. Op. cit. (noot 56), 82, afb . 73 .
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55 . Rotterdam, Oud-Mathenesse ,
1923; (boven) winkelpuien, (midden
links) brandspuithuisje, (midden
rechts) straatje.

56 . Rotterdam, Oud-Mathenesse,
1923; rondraam bij inspringende
hoek, gefotografeerd in 1981.
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wijkt af van de ambachtelijk gebruikelijke betimmeringswijze, zeker
voor dit soort tijdelijk werk. Ieder vlak is als een zelfstandigheid
behandeld door het nadrukkelijke patroon van koncentrisch rondgevoerde planken. Tummers en Reinink wijzen hier op mogelijke invloed van Lauweriks. 67 Enkele jaren later, bij het café 'De Unie',
keert deze wijze van beschieten terug. Lauweriks komt daar ter sprake
(zie p. 86). De wijze waarop het woord Directie boven de ingang was
aangebracht toont enige gelijkenis met Huszárs 'Ornament xxe
eeuwse stijl'. 68

Direktiekeet van Oud-Mathenesse 1923

0

2

3

De direktiekeet voor de bouw van 'Het Witte Dorp', Oud-Mathenesse, werd ook door Oud ontworpen en is van architektonische betekenis. In dit ontwerp is, na de fabriek te Purmerend en het huis
Kallenbach, opnieuw duidelijk de opzet af te lezen om tot een kubistische - of liever - een neo-plastische vorm te komen. Zoals eerder
opgemerkt, deed zich hier Mondriaans artikel van 1922 in De Stijl
gelden. Het accent ligt op kleur 'zonder welke het vlak geen levende
werkelijkheid voor ons is.' 65 Door het konsekwent kleur geven aan de
verschillende gevelvlakken, deze 'painted in primary colours produces
a composition quite like a Neoplasticist painting developed in three
dimensions', schreef Hitchcock. 66
Bij nadere beschouwing blijkt dat het exterieur een inwendige
ruimteverdeling suggereert die niet bestaat, op soortgelijke wijze als
de buitenzijde van de fabriek te Purmerend dat doet (zie p. 48). Hoewel in uiterlijk het gebouwtje in hoofdzaak lijkt te bestaan uit een
kompositie van in en door elkaar geschoven kubussen, is er van een in
elkaar doordringen van vlakken en massa's geen sprake, hoewel dit
wordt gesuggereerd door de wijze waarop het gepleisterde plint van
hoogte wisselt in de verschillende gevelvlakken. Hier lijkt sprake te
zijn van het 'uit zijn stabiliteit rukken' waar Van Doesburg over
schreef. Het neo-plasticisme lijkt tot architektuur te zijn geworden
zonder de funktie geweld aan te doen. Tegelijkertijd heerst in de
plattegrond een vrijwel zuivere - maar krampachtige - symmetrie.
Een symmetrie die niet is opgelegd door de bestemming en de relatie
die de verschillende ruimten tot elkaar hebben, maar een symmetrie
waarbij kastdeuren gelijkwaardig worden aan toegangsdeuren. Die
symmetrie kan niet anders dan een dwangmatige behoefte van de
ontwerper zijn geweest. In wezen wordt ook een langwerpige ruimte
met behulp van de vooruitgeschoven voordeur en het bovenlicht voor
het gezicht gepromoveerd tot 'twee kubussen'. De grotere hoogte van
de derde kubus wordt nauwelijks verklaard door de benodigde grotere hoogte in de betreffende ruimte. Maar ook het neo-plastische exterieur ontkwam niet aan de symmetrie: in de kleurstelling kregen
verschillende vlakken van één kubus dezelfde kleur, beide kubussen
die de ingang flankeren ook.
Men kan niet anders dan vaststellen dat Oud wel trachtte tot vormen te komen waartoe Mondriaan de weg had gewezen, maar niet
uit innerlijke overtuiging en aanvaarding. Uit de steeds terugkerende
symmetrie, ook in later werk, kan worden afgeleid dat hij er eigenlijk
niet bereid toe was.
De wijze waarop de houten buitenbeschieting werd aangebracht,
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57. Rotterdam, Oud-Mathenesse
1923; plattegrond direktiekeet.
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Arbeiderswoningen te Hoek van Holland 1924

67. N.H. M. Tummers. J. L. Mathieu Lauweriks, zijn werk en zijn invloed op de
architectuur en vormgeving rond r9ro,
Hilversum I968, 36 e.v.
68. C. Blotkamp e.a. De beginjaren van De
Stijl r9r7-r922, Utrecht I982, 99, afb.
76.

60. Hoek van Holland, arbeiderswoningen, 1925-1927; straatzijde.

In 1924 volgde het ontwerp van een rij arbeiderswoningen te Hoek
van Holland, dat kort daarvoor (1921) was geannexeerd door de
gemeente Rotterdam. De uitvoering van dit plan vond pfaats in de
jaren 1926-1927. Het betreft één rij onder- en bovenwoningen, met
beneden beurtelings een grote woning met drie en een kleine woning
met één slaapkamer. Boven zijn alle woningen gelijk en bevatten
twee slaapkamers. De huurprijzen bedroegen resp. f 5,75, f 4,25 en
f 5 ,25 per week.
De straatzijde van dit blok behoort tot het beste wat Oud maakte.
Door toepassing van een balkon over de gehele lengte van de voorgevels wordt de onder- en de bovenpartij op een gelukkige wijze gescheiden. De rij eindigt, zoals ze ook in het midden wordt onderbroken: met rondlopende winkelpuien waar de balkonplaat, door
een uitkraging verbreed, mee de hoek omloopt en aan die ronding
extra kracht bijzet. Tegenover dit sterk horizontale accent staat de
raamroedeverdeling vertikaal. Tuinmuurtjes accentueren de ingangspartijen en geven een ritme aan het blok. De ronde lampen zijn blikvanger bij de winkels. De achtergevel heeft een geheel ander karakter
dan de voorgevel. Tegenover het overheersend horizontale vóór staat
hier een oplossing met in- en uitspringende gedeelten. Waar aan de
voorkant het plint tot de onderzijde van de ramen gemetseld is en
verder alles gepleisterd, is hier de hoofdzaak metselwerk behoudens
de gepleisterde strook tussen de ramen en het fries erboven. Dit wisselend materiaalgebruik en de veel minder sterke horizontale werking
van de pleisterwerkstroken tegenover de vertikale accenten van de
uitbouwen maken de achterzijde minder overtuigend. De daklijsten
achter, die vóór ontbreken, suggereren bovendien een ander konstruktieprincipe. Deze diskrepantie tussen voor en achter doet afbreuk aan de indruk dat het geheel aus einem Guss is. De uitbouwen
achter de winkels sluiten in materiaalbehandeling aan bij de voor-

58. Het opschrift boven de ingang
van de keet vergeleken met
V. Huszár's 'Ornament van de
twintigste eeuw' .

6 5. P. Mondriaan. 'De realiseering van het
Neo-Plasticisme in verre toekomst en in de
huidige architectuur', De Stijl, I922, v, 3
en 5.
66. H.-R. Hitchcock jr. Architecture of the
r9th and 20th Century, Harmondsworth
I958, 377•

59. Rotterdam, direktiekeet
Oud-Mathenesse, 1923.
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van 'doorgevoerde Van de Velde-architectuur' 74 en meende dat Oud
de kant van de 'Jugend-stil' uitwilde. 'Hij had beter kunnen weten,
als hij minder principieel en meer onbevangen als kunstenaar gekeken
had', schreef Oud later. 75 Wel bevestigde hij dat de eindoplossing
van deze blokken hem problemen bezorgd had:
De doorgaande gevel is tegen de lucht gezien niet voorzien van de
een of andere lijst, die opvalt, maar de beëindiging is niets meer
dan een horizontale lijn. Had ik deze lijn rondom de hoeken doorgetrokken, dan had ik geen spanning in het bouwwerk kunnen
brengen en zou wel een goede functionele oplossing bereikt hebben, maar ik zou in plaats van spanning-door-contrast iets 'aaneengelijmds' geproduceerd hebben, dat we in die tijd als 'slijmerig'
bestempelden. Recht zonder meer over laten gaan in gebogen geeft
spaghetti- of Jugend-stil-lijnen, wat men wil. (... ) Ik h~b weken
zitten puzzelen hoe ik deze moeilijkheid op kon lossen.
Tot ik het vond( ... ). Ik bracht op de geboden hoekpartijen - en
alléén daar! - een niet te grote uitkragende band aan. Daardoor
had ik het rechte en het gebogene gescheiden en toch doorgezet: er
was nu spanning.

61. Hoek van Holland, arbeiderswoningen, 1924; plattegronden.

62. (rechts) Achtergevel van de
arbeiderswoningen, gefotografeerd
in 1981 .

Oud was zeer overtuigd van het resultaat en schreef later:
Het was, geloof ik, op dát oogenblik, dat mijn zakeliik functionalisme overging in miin poëtisch functionalisme. (H.0.) 76
Bij het Kiefhoek-komplex van enige jaren later werd Oud andermaal
met dit probleem van de ronde hoek-oplossing gekonfronteerd. Daar
tonen voorstudies een nadrukkelijke lijst die over de hoek heen doorloopt. In het uitgevoerde werk komt de lijst niet voor. De argumentatie van Hoek van Holland had blijkbaar geen universele geldigheid.
63 . Kubistische voorstudie voor
hoekoplossing arbeiderswoningen,
omstreeks 1924.

zijde, de raamplaatsing en de verhoudingen roepen associaties op met
'Allegonda' en met Loos. De schuurtjes achter de woningen horen
niet bij het oorspronkelijke ontwerp. Dit is een latere gemeentelijke
toevoeging van onbekende hand. 69
In I929 vond Hitchcock dit plan 'probably the finest monument
of the new architecture'. 70 In 1958, vrijwel dertig jaar later, handhaafde hij dit standpunt nagenoeg toen hij schreef:
The serenity of the smooth facades (... ) were unequalled by anything Le Corbusier or Gropius or Mies had yet built.7 1

69. D. l. Grinberg. Housing in the Netherlands I900-I940, Delft I977, 94. 'The
juxtaposicion of private garden and shed
against a communal space (... ) is reminiscenc of the Spangen and Tussendijken
blocks.' Niet dank zij Oud.
70. Op.cit. (noot 36), I8I.
7I. Op. cie. (noot 66), 378.
72. Uitnodigingen naar 'De Tent', zoals
Van de Veldes huis aan de Jagerslaan te
Wassenaar heecre. Afgebroken omstreeks
I960, NDB / Oud.
73. S.Lissiczky-Küppers & J .Lissitzky. El
Lissitzky, Proun und Wolkenbügel. Schriften, Briefe, Dokumente, Dresden I977,
I2.5. Op 30 juni I924 schreef Lissitzky aan
Oud: 'Die moderne Maschine braucht das
"Runde" denn ihr Vorteil ist die Kreisbewegung (... ). Wenn die Wohnung, das
Haus ein Apparat zur Unterbringung unserer Körper ist (so wie die Kleidung), warum soli er dann nicht das Runde haben.'

80

Naar uit voorstudies valt af te leiden zijn de ronde beëindigingen van
de blokken het resultaat geweest van veel studie en proberen. Oorspronkelijk waren er pogingen tot een meer neo-plastische oplossing
in de trant van de fabriek van I9I9.
Reputedly it was the influence of Van de Velde that led Oud to
introduce curves here, much to the disgust of the Neoplasticists. 71
aldus Hitchcock.
Inderdaad bestond er in die jaren een regelmatig kontakt tussen
Oud en Van de Velde, die toen in Wassenaar woonde. 72 Anderzijds is
Oud waarschijnlijk nooit in die mate door Stijl-principes geïndoktrineerd geraakt dat het rond niet steeds 'om de hoek' lag. 73 Buitendien was Oud er de man niet naar om door een suggestie - zelfs van
een vriend als Van de Velde - een wijziging te gaan aanbrengen of een
idee over te nemen. En, als het zou gebeuren, zou hij dit nooit erkennen. Van Doesburg sprak in het artikel 'rn Jaren Stijl I9I7-I927'
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64. Rotterdam, De Kiefhoek; studieoplossing (1925) en uitvoering van
de ronde hoeken (1928-1930).
74. Th.van Doesburg. 'Tien Jaren Stijl
I9I7-I927', De Stiil, VII, 79/84, I927.

7 5. J. J . P. Oud. Architecturalia, Den Haag
I963, 54•
76. Op. cie. (noo t 75), 54, 55·
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Wellicht vond Oud hier de overgang tussen recht en rond voldoende
gemarkeerd door de beëindiging van de raamstroken.
De plattegronden van de woningen zijn uiterst kompakt. De bovenwoningen zijn gelijk: ze bevatten een woonkamer, keuken en
twee slaapkamers. De benedenwoningen bevatten om en om drie
slaapkamers of één. Aantrekkelijk van deze variatie is dat de woningen huisvesting bieden zowel voor onvolledige als voor kinderrijke
gezinnen. Een spreiding waar men gewoonlijk niet veel rekening mee
hield, en nog niet houdt. Goed beschouwd is dit plan een verdere
ontwikkeling van de plattegrond van Oud-Mathenesse. Het systeem
bestaat uit om en om een travee van 4,06 m bevattende een woonkamer met daarachter op dezelfde maat een keuken plus een slaapkamer en dan een travee van 2,34 m telkens bestemd voor trap, gang
en toiletten. Ten opzichte van Oud-Mathenesse is de trapbreedte
extra ingevoegd waardoor de wc. niet meer tussen keuken en slaapkamer hoeft te worden opgenomen en slaapkamerruimte wordt gewonnen. Doordat alle vertrekken beneden op de woonkamer uitkomen is er vrijwel geen verlies door verkeersruimte, een oplossing
die in die jaren vrijwel algemeen werd aanvaard. Boven bestaat iedere
woning telkens uit een brede plus een smalle travee en krijgt aldus
twee slaapkamers. Geluidsoverlast tussen belendende woonkamers
wordt overal gedempt door drie tussenliggende muren. Door boven
een schuin portaal van de woonkamer af te scheiden kan men hier één
slaapkamer en de keuken bereiken buiten de woonkamer om. De oplossing met dit schuine portaal is een in Ouds plattegronden ongebruikelijk gemakkelijke oplossing, teruggrijpend op oude tradities.
Naar de toenmalige standaard gerekend moeten echter vooral de bovenwoningen met hun balkon vóór en achter als zeer goed worden beschouwd. S. Giedion had voor dit plan grote waardering. 77 Vergelijk
bij voorbeeld dit plan met de gemeentelijke woningen aan de Markensestraat in Duindorp, Den Haag, gebouwd eveneens in I926I927, met respektievelijk twee en drie slaapkamers en een huur van
f 4,- per week. 78
Het kleurgebruik is van geraffineerde bescheidenheid: het metselwerk is uitgevoerd in gele steen, de deuren zijn blauw met een donkergrijze band, het ijzerwerk is blauw met een toets rood aan de ronde
lamp op het hekwerk. Het pleisterwerk is wit gesausd. De toepassing
van stalen ramen met hun veel dunnere profielen geeft een andere
betekenis aan de raamopeningen.

Volksuniversiteit Rotterdam 1924-1926

77. S. Giedion. Befreites Wohnen, Zürich
1929, 34.
78. N. Luning Prak. 'Zeventig jaar woning-

wet: huizenplannen, voorschriften' , Plan,
197 2, II , 35.
79. Op. cit. (noot 4 9) , 28.
80. E. 0 . H.M. Ruempol (red.) . Gedenkboek Rotterdam 13 2 8-1928, W. C. Mees

'De Rotterdamsche Volksuniversiteit' .
8I. J. Geurst e.a., Van der Vlugt, architect
1894-193 6, Delft 198 3, IIO-III .
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65. Rotterdam , Volksuniversiteit,
schetsontwerpen ; (rechts) schets
1924; (linksboven) schets 1925 en
(linksonder) 1926.
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en De Stijl hadden vervolgens duidelijke verlangens naar een andere
vorm wereld opgeroepen. Het zijn deze ontwerpen waarin Oud probeerde, zoals hij in I960 schreef 'den aesthetischen Gewinn aus
meiner Stijl-Zeit hinsichtlich Form, Farbe, u.s.w., besonders auch
der Farbe, zu kombinieren mit dem täglichen Betrieb des Lebens und
des Bauens mit dem Bestreben also das moderne Leben in seiner
ganzen Realität hinzunehmen'. 79 In de schetsen van de laatste variant
lijkt Oud wat los te komen van remmingen, opgelegd door opgave en
konstruktiemogelijkheden, waarschijnlijk in de wetenschap dat het
plan toch niet zou worden uitgevoerd. In I928 schreef W. C. Mees:

66. El Lissitzky, 'Wolkenbügel',
1925; ontwerp kantoorgebouw
Moskou.

Als lid van de Rotterdamse Volksuniversiteit en bevriend met mejuffrouw 1. M. van Dugteren, de sekretaresse, kende Oud het ruimteprobleem van dit instituut. Hij maakte verschillende plannen voor
een nieuwe behuizing, gedacht op het z.g. Land van Hoboken. De
eerste schetsen van I924 tonen een zuiver symmetrische opzet, zowel
in plattegrond als buiten, verwant aan Olbrich. De variant van I925
laat een geheel andere opzet zien, met kubistische vormen, ten dele
spottend met de zwaartekracht. Naast deze destruktieve opzet is de
ingangspartij nauwkeurig symmetrisch. De schetsen voor de laatste
variant, uit I926 vertonen een geordender opzet, eveneens met zwaartekracht trotserende konstrukties. Er is een referentie aan El Lissitzky's Wolkenbügel van I925. Lissitzky schonk Oud daarvan een tekening met opdracht.
De verschillende ontwerpen maken zichtbaar dat Ouds zoeken
naar vorm nog steeds in relatie stond met twee verschillende richtingen. In de eerste plaats werkte hij vanuit de opvatting die sterk verwant was aan en beïnvloed door het werk van Berlage. Het kubisme

Ouds opgang als architekt van het Nieuwe Bouwen

~,we<.."!? .
"OUC°>

Het Bestuur van de v.u. heeft de illusie gehad een groot eigen
gebouw met een ruime concertzaal voor eenige duizenden toehoorders te kunnen stichten. Tenslotte heeft het echter ingezien dat dit
vooralsnog niet bereikbaar is. so
Toch kreeg L.C. van der Vlugt in dat jaar nog een opdracht voor een
dergelijk gebouw waaraan hij werkte tot in I932. Ook dat werd niet
uit gevoerd. 81
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Café 'De Unie' 1925

68. Rotterdam, café 'De Unie'
omstreeks 1925.

Op het toen geheten Calandplein, in het verlengde van de Coolsingel,
aan de zijde van stadhuis en postkantoor, bevond zich sinds I9I7 een
stuk bouwterrein geflankeerd door twee klassisistische gebouwen:
het Erasmiaans Gymnasium en het 'Van Doorns Liefdegesticht van
Weldadigheid' . 82 Voor dit bouwterrein met een front breedte van ongeveer IO meter werd tot drie maal toe bij de Bouwpolitie en Woningdienst door een belanghebbende een ontwerp aangeboden dat om
esthetische redenen niet aanvaard kon worden. De Commissie
Plaatselijke Werken adviseerde ten slotte de bouwer kosteloos door
een architekt van gemeentewege ter zijde te doen staan. 83 De levensduur van het plan diende tien jaar te zijn. Dit advies mondde uit in
een door Oud gemaakt plan.
Bij het ontwerpen heb ik (... ) het café café laten zijn, d.w.z. een
eet- en drinkgelegenheid die met alle daartoe geëigende en gepaste
middelen, zooals lichtreclame's, opschriften, vorm, kleur, enz. het
mogelijke doet om de aandacht op zich te vestigen. Afgeweken is
hierbij van den gewonen gang van zaken in zooverre dat die middelen niet later te hulp geroepen zijn, zooals te doen gebruikelijk is
met al de onordelijke en karakterlooze gevolgen van dien, maar
dat ze reeds van te voren tot een geheel gecomponeerd werden.
( ... )

67. Rotterdam, Coolsingel en
Calandplein, omstreeks 1940; de
pijl wijst naar café 'De Unie'; op de
achtergrond de beurs van J. F. Staal.

De criticus die in een plaatselijk blad schreef, dat 'het geheel
wat uitelkaar viel' zag dit daarom in zekeren zin niet zoo verkeerd:
vorm en kleur inderdaad beoogden in het déstructieve karakter
hunner verschijning nadruk op het element van tijdelijkheid te leggen, waarbij evenwel - dit spreekt vanzelf -wel degelijk gestreefd
werd naar evenwicht van compositie zij het dan, dat dit evenwicht
meer 'losvast', meer in labielen dan in stabielen zin gezocht werd. 84
Oud beredeneerde zijn ongebruikelijke ontwerp slim door te stellen
dat het ontoelaatbaar zou zijn het café te maken tot een verbindend
element tussen beide belendingen omdat ze daarmee 'neergehaald
[zouden] zijn tot het peil van het café'. Hij loste de opdracht op in
neo-plastische zin. Het gevelontwerp toont verwantschap met de abstrakte komposities van Mondriaan, een vrijwel twee-dimensionale
kom positie van vlakken en lijnen in samenspel met de raamkaders en
reklameteksten. Hij had een kontrastwerking bereikt, doch:

82. Op dit terrein stond tot I9I7 al een
schipperscafé 'De Unie'.
83. Archief gemeente Rotterdam, notulen
vergadering van de Commissie Plaatselijke
Werken, I8 februari I925.
84. J. J. P. Oud. 'Een café', Bouwkundig

Hoezeer tot bereiking daarvan de aangrenzende bouwwerken in
aanmerking genomen en gerespecteerd zijn, moge blijken uit den
vorm en de plaatsing der lichtreclame's, welke allen naar 'binnen'
gericht zijn, d.w.z. wèl zoodanig aangebracht dat hun werking
voor de voorbijgangers naar alle kanten zoo effectief mogelijk gemaakt is, maar louter op en vanuit het eigen terrein: de naar de belendingen gekeerde vlakken dezer lichtreclame's zijn geheel gesloten ontworpen ...
(... ) wat de kleur aangaat, zoo is de rechter bovenhoek vermiljoenrood, de linker raamomlijsting kanariegeel; grijs zijn genoemde indiepingen bij de gevelaansluitingen en de halve cilinder boven
één der lichtreclame's; geel weer het bovenste, het afdekkende cilinderlichaam. Ultramarijnblauw met zwarte eindpenanten is de
onderpui; grijs de voordeur; geel, grijs en wit met zwarte hoeken
zijn de raampjes boven de onderpui. De letters der lichtreclame's
zijn wit op blauwen fond, de gesloten zijkanten dezer apparaten
geel; het reclamebord heeft grijze letters op zwarten achtergrond,
gelen lichtbak en gele zij-opschriften; het muurwerk is wit. 84

Weekblad, I925, 397-400.

84
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Het bouwwerk werd verwoest in de meidagen van I940 maar had
toen al niet meer de oorspronkelijke kleuren en belettering. Deze
demonstratie van De Stijl in het hart van Rotterdam bracht bij velen
het bedoelde schokeffekt teweeg, wat niet iedereen Oud in dank afnam. 85 Het verging de kleuren van 'De Unie' niet beter dan die van de
woningen in Drachten, gebouwd door architekt De Boer, waar Van
Doesburg de kleurenadviezen gaf. Hier - zowel als daar -waren binnen enkele jaren de Stijl-kleuren vervangen door een stemmig grijs. 86
Dit soort ervaringen bracht Oud er later toe meer en meer de kleuren
in zijn werken onvervreemdbaar te maken door de toepassing van geglazuurde steen en tegels, aluminium en natuursteen om op die manier gevrijwaard te blijven voor ongewenste veranderingen.
Het ontwerp van de direktiekeet voor Oud-Mathenesse en dit ontwerp vertonen enkele parallellen: beide waren van tijdelijke aard,
beide vertoonden een houten betimmering met karakteristiek patroon, in beide ging Oud verder in de richting van de Stijl-opvattingen dan in enig eerder uitgevoerd werk. De tijdelijkheid van beide
projekten gaf kennelijk meer vrijheid om te experimenteren,

70 . Huis te Zuidhorn van L.C. van
der VI ugt, 1 924-1 925.

(... ) dat we er wèl rekening mee moeten houden dat bepaalde
materialen voor een bepaald gegeven dikwijls niet anders dan op
de geijkte manier toe te passen zijn, dat is de ambachtelijke manier.

(... ) wobei ich absichtlich das 'Zeitliche in der Form' betonte
- auch das Destruktive - urn mich selber heim Suchen nach Formklarheit für Erstarrung zu behüten. 87

Niet geheel logisch geeft hij dan als voorbeeld de toepassing van timmerwerk aan het woonhuis voor notaris Vink te Zuidhorn (I924I925) van L.C. van der Vlugt, waar duidelijk boven de voordeur een
betimmering zichtbaar is, niet op de 'geijkte manier', maar ... op
Ouds manier en laat erop volgen:

en hem leek te verlossen van konsekwenties die hij anders wellicht
niet zou hebben aanvaard. Opmerkelijk bij dit plan is - meer dan bij
de direktiekeet - de diskrepantie tussen het neo-plastische, anti-symmetrische exterieur en de symmetrische plattegrond. Bestond er bij de
keet een vrij ongeforceerde relatie tussen binnen en buiten, bij 'De
Unie' blijkt het a-symmetrische beeld dat de gevel oproept op geraffineerde wijze te verbergen dat de raamplaatsing wèl symmetrisch is
en binnen zonder enige onregelmatigheid de hoofdzakelijk symmetrische plattegrond toelaat.

Dit timmerwerk komt beslist overeen ook met het werk van Lauweriks aan het huis Thorn Prikker en het timmerwerk aan de genoemde werken van Oud uit ongeveer dezelfde tijd.
Bekijkt men de fotos afgebeeld bij het artikel van Tummers, dan
blijken er echter enkele markante verschillen. De hoekoplossing aan
de gevel van het huis Thorn Prikker laat zien dat dit z.g. 'overnaads'
of 'gepotdekseld' werk is, m.a.w. de delen liggen niet in één vlak
maar afwaterend over elkaar heen. De sfeer is meer die van de houten
boswachterswoning. Bovendien heeft het verloop der lijnen die de
planken vormen een ander karakter. Over een aanmerkelijk oppervlak onder de ramen van de verdieping werd een rechthoekig gedeelte
aangebracht van uitsluitend evenwijdige delen die alle gelijk (op één
vertikaal) eindigen. Het één noch het ander komt voor in de toepassingen van Oud en Van der Vlugt. Waar kompositorisch sprake is
van vlakken - en dan nog wel in de ascetische zin van het neo-plasticisme - komt het overnaadse werk met zijn sterke schaduwwerking
niet in aanmerking, te meer niet omdat zuiver ambachtelijk bezien
ook een vlakke oplossing technisch verantwoord mogelijk is, nl. met
de groeven zoals Oud die toepaste. Wel wijst Tummers op het feit
dat bij een rekonstruktie-model van de keet het lijnenspel werd weggelaten en dit een aanwijzing zou kunnen zijn voor het niet wezenlijk
achten daarvan. Oud lijkt zelf het antwoord te geven in zijn toelichting op de gevel van 'De Unie':

Invloed van Lauweriks?

9LJ

Bij het ontwerp van de directiekeet kwam al ter sprake dat de wijze
waarop de houten betimmering werd aangebracht afwijkt van het
ambachtelijk gangbare. Ook het houten rode vlak van De Unie vertoont dat beeld.
In zijn proefschrift over K. P.C. de Bazel nam A.W. Reinink als
stelling op 'dat de detaillering van het houtwerk van de directiekeet
en café "De Unie" invloed vertoont van het werk van Lauweriks
(I864-I932).' 88 Nic. H.M. Tummers voegt daar nog aan toe:

üÜLJP
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Er is meer dat duidt op de invloed van het werk van Lauweriks op
Oud. Dat is namelijk het monogram J.J.P.O. zoals Oud dat
onder zijn werken placht te zetten. Het monogram]. T. P. (J. Thorn
Prikker) en het monogram J.J. P. 0. zijn duidelijk in dezelfde
geest en volgens dezelfde traditie gemaakt. 89
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69. Plattegronden begane grond en
verdieping van café 'De Unie ', 1925

86

Tummers wijst er dan verder op dat Ouds studie zich bijna geheel
voltrokken heeft op paden waar Lauweriks geen onbekende was. De
Quellinusschool en de Rijksnormaalschool waren instituten waar de
geest van Lauweriks, met het vertrek van de invloedrijke kunstenaar
naar Düsseldorf, niet op slag verdwenen was. J.H.de Groot (I865I932) immers, geestverwant en leerling van Lauweriks, geestverwant
ook van H. P. Berlage, was leraar van Oud aan de Quellinusschool. 90
Wel maakte Tummers het voorbehoud
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De planken( .. . ) werden door groeven gescheiden (om het trekken
te doen plaats vinden waar dit het minste storen zou). 91
85 . Op. cie. (noot 75), 4L
86. K. Schippers. Holland Dada, Amsterdam 197 4, 106.
87. Brief van Oud aan B. Adler, 16 december 19 27 , NDB / Oud.
88. A.W. Reinink. Promotie op K. P.C. de
Bazel, architect, 16 december 1965 te
Leiden.
89. Op. cit. (noot 67) , 36.
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Oud zag groeven als een noodzakelijk kwaad. Men kan tegenwerpen
dat dit nog geen verklaring vormt voor de wijze waarop de groeven
verliepen. Gaat men ervan uit dat dit verloop niet toevallig, want
niet de geijkte ambachtelijke manier is - en Oud liet weinig aan het
toeval over - dan zou de bewuste of onbewuste bedoeling als volgt te
verklaren zijn. Na de niet mis te verstane kritiek van Mondriaan in
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71 . Monogram voor J. J. P. Oud van
Theo van Doesburg, omstreeks
1918; ontworpen volgens de
'rastermethode' .

zijn artikel van I922 in De Stiil had Oud zich kennelijk tot taak
gesteld de vlakken van de keet en van 'De Unie' tot 'homogene' vlakken te maken. De keuze van hout bij de direktiekeet ligt voor de hand
als tot op de huidige dag voor dit soort onderkomens gebruikelijk.
Aangezien de industrie rond I925 niet bij machte was weerbestendig
plaatmateriaal te leveren in grote afmetingen zoals ons watervast
verlijmd multiplex en Hechthout of board, was men aangewezen op
geschaafde planken. Aangezien het 'werken' van planken altijd naden zou opleveren - Oud wist dit uiteraard - was hij genoodzaakt
zich rekenschap te geven van het verloop van die naden en deze in te
passen in de opzet van de achterliggende gedachte. Bij de klassieke
ambachtelijke toepassing - als aan Noordhollandse houten huizen worden de planken staand of liggend toegepast, waarbij de richting
van de naden een zeker optisch effekt geeft. Door de groeven nu in een
gesloten patroon rond te laten lopen blijft het vlak richtingloos, wat
van betekenis is voor het evenwicht van de kompositie. Het gesloten
patroon, dat bij Lauweriks niet voorkomt, beoogde in het vlak géén
richting te suggereren. Men zou dit koncentrische spel kunnen opvatten als de kringen die zich voortplanten vanaf de in het water geworpen steen. Dit wekt associaties met het in de ruimte weglopen van de
voorstelling zoals Mondriaan zich dat dacht: er is geen einde aan de
rand van de afbeelding. 92 Bij het café keert dit motief terug. De toepassing van hout voor het rode vlak verhoogt de kontrastwerking van
dit vlak ten opzichte van het naastliggende witte pleisterwerk. Bij de
anno I925 beschikbare muurverven was een rood met de intensiviteit
van het Mondriaan-rood niet bereikbaar, óók een aanleiding om in
lakverf op hout te kunnen werken. Trouwens, alle elementaire kleuren in deze gevelkompositie waren steeds op hout of metaal aangebracht. 93 De stookplaats in de keet waarnaar Tummers ook verwijst,
vertoont twee groepen evenwijdige delen die elkaar onder vijfenveertig graden ontmoeten. 94 Hier eerder dan buiten lijkt een verwantschap met Lauweriks aanwezig. De opbouw ervan versterkt de symmetrie binnen.
Rest de verwijzing naar het monogram dat Oud omstreeks I9I7I92I korte tijd soms op tekeningen aanbracht en nog één maal afbeeldde op het omslag van zijn boekje Mein Weg in de Stiil. Dit
monogram vormt geen bewijs voor de invloed van Lauweriks op
Oud. Het werd namelijk niet door Oud, doch door Van Doesburg
ontworpen. Van Doesburg maakte omstreeks I9I7-I9I9 enige tijd
volgens de z.g. rastermethode drukwerk, een methode die door Lauweriks was ingevoerd. Indirekt heeft Lauweriks hier dus wèl de hand
in gehad. Opmerkelijk is dat Oud na zijn verwijdering van Van
Doesburg het monogram tientallen jaren ongebruikt liet om het in
I958 weer te voorschijn te halen. Wellicht beoogde Oud ook daarmee zijn relatie met De Stijl nog eens te onderstrepen.

72. Situering van de wijk De
Kief hoek.

gen een definitief plan in te dienen om te trachten rijkssteun te krijgen op grond van vervanging van in I923 elders onbewoonbaar verklaarde en gesloopte woningen. 95 Na veel touwtrekken werd uiteindelijk in I928 in de raad een minderheidsbesluit aangenomen om het
zgn. Kiefhoekkomplex ad f 850.000,- te bouwen, bestemd voor
grote minder draagkrachtige gezinnen. 96
Het komplex bestaat uit 29I woningen, twee winkelwoningen,
één woning met waterstokerij en twee pakhuisjes, in laagbouw zonder paalfundering op betonnen platen. 97
De vraag of het nu achteraf gezien juist zou zijn geweest (gegeven
de uiterst krappe bouwsom) daarvan per woning ruim f 300,- af
te nemen voor paalfundeering kan men verschillend beantwoorden; destijds heb ik dat niet verantwoord geacht. Ik erken echter
gaarne dat de scheur in pleisterwerk veel meer alarmeerend werkt
dan die in een gevoegden muur. 98

Arbeiderswoningkomplex 'De Kiefhoek' 1925
(uitgevoerd 1928-1930)

90. Op.cit. (noot 75),48-49 over De Groot

e.a.
91. Op. cit. (noot 84), 400.
92. Gedachtegang geboren uit een gesprek

met Jaap Mooy, beeldhouwer te Bergen.
93. Ver na w.o. II was de verftechniek nog

niet in staat Stiil-kleuren in muurverf buiten duurzaam te maken.
94. YANK-Jaarboek r923-r924, afb. rn2.
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De huisvesting voor de minder draagkrachtigen bleef een zorg voor de
gemeente Rotterdam. De bouw op de Linker Maasoever kwam door
partikulier initiatief niet van de grond als gevolg van het ontbreken
van een goede oeververbinding en goede aanvullende voorzieningen.
Er bestond daarom alle reden om van gemeentewege het bouwen op
'Overmaas' te bevorderen. De gemeenteraad aanvaardde eind I926
een motie van wethouder Heykoop om over te gaan tot de bouw van
ongeveer 300 gemeentewoningen aan de Hillevliet op voet van de
toen geldende rijksbijdrageregeling. De Commissie voor Volkshuisvesting had reeds vroeger voorgesteld aan de woningdienst op te dra-
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95. Op.cit. (noot 2), 305.
96. Archiefdienst Rotterdam Verzameling
1926.
97. De waterstokerij was een buurtwinkel

waar men naast schoonmaakartikelen emmers heet water kon kopen. Het vervoer
veroorzaakte veel verbrandingsgevallen.
98. M.J.I.de Jonge van Ellemeet. 'De gemeentelijke woningbouw "Kiefhoek'' te
Rotterdam', Tiidschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, XII (r93I), IOIrn6.
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aldus ir. M. J. I. de Jonge van Ellemeet, Ouds toenmalige chef en de
opvolger van Place.
Oorspronkelijk was de opzet geweest in vergaande mate prefabrikage toe te passen van raampuien, vloeren en trappen, doch dit werd
te duur geoordeeld. De huurprijs bedroeg f 4,50 per week. Het uitgevoerde plan had ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp flinke
veren moeten laten: de douche onder de trap en een tappunt op de
verdieping vond men overdreven. De Financiële Commissie verwierp
deze zaken 'omdat valide arbeiders ook niet over douches beschikten'. 96 Een doorgeef kast en de kolen berging ondergingen hetzelfde
lot. Bij een diepte van 7,50 men een breedte van 3,88 m tussen de
muren zijn deze woningen met wat ze boden een wonder van kompaktheid. De begane grond meet 2, 70 m tussen vloer en plafond, de
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verdieping 2,40 m, revolutionair voor die tijd. Oud sprak dan ook
van een 'woon-Ford', rationeel als de toenmalige T-Ford-auto. Ir.
de Jonge van Ellemeet schreef:

1
+

Men komt binnen door een portaal met meterkastje en plaats voor
een kapstok en vandaar in de woonkamer die I7 m 2 meet en door
den vorm een voordeelig gebruik van die ruimte bevordert. Een
breede vensterbank achter het gedeeltelijk vaste raam biedt de gelegenheid tot plaatsing van planten; ter zijde van het raam een lage
kast voor huishoudelijke artikelen, naast de stookplaats een servieskast. Achter de woonkamer ligt de keuken met tweedeelig aanrecht, waartussen de gootsteen; het geheel op ijzeren pooten en
zonder onderkastjes, die zoo vaak verborgen vuilnisbakken plegen
te worden. Er kan op gas worden gekookt, maar een rookkanaal
ontbreekt. Aan de andere zijde ligt achter de woonkamer een portaal, waarin het privaat uitkomt en van waaruit men langs een
spiltrap de verdieping bereikt. In den wand tussen keuken en privaat zijn alle kanalen en leidingen bijeengebracht; faecaliën, regenen huishoudwater worden door één valpijp afgevoerd, hetgeen een
niet onbelangrijke vereenvoudiging gaf. De verdieping is op eenvoudige wijze in vieren gedeeld, twee slaapkamers voor en een slaapkamers achter benevens naast de trap een open ruimte, die dienst
doet als bergplaats en voor het drogen van de wasch bij slecht weer.
De voorkamers zijn elk berekend op een dubbel en een enkel ledikant, de achterkamer alleen op een dubbel ledikant, zoodat een gezin van ouders, drie jongens en drie meisjes (gunstige samenstelling!) in deze woning voldoende slaapgelegenheid vindt (... )
(... ) De slaapkamers zijn wel heel precies aan de maat, maar
doen toch aanmerkelijk ruimer aan dan de gebruikelijke dakkamers (... ) 98

73. Luchtfoto van De Kiefhoek,
gefotografeerd omstreeks 1930.
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74. Rotterdam, De Kiefhoek, 1925,
plattegronden; (links) de
oorspronkelijke opzet, (rechts) het
bezuinigde, uitgevoerde plan.
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Architektonisch is hier met minder op effekt berekende middelen dan
in Hoek van Holland een gaaf en evenwichtig geheel bereikt, bovendien een rationeel geheel. Alle woningen zijn gelijk en in de gevels
treedt slechts daar een afwijking op waar - evenals in Oud-Mathenesse - het evenwicht verstoord dreigt te raken in een blok met een
oneven aantal woningen waar één voordeur alleen en aan het eind
van een blok zou komen te staan. In dat geval wordt dat evenwicht
hersteld door een extra accent in de vorm van een balkon juist boven
die deur.
Het stedebouwkundig plan is op vernuftige wijze in het beschikbare terrein ingepast met aansluiting op het reeds bestaande stratenplan van de omliggende bebouwing, dat niet veel vrijheid liet. Het
onregelmatig verloop daarvan met ten dele niet evenwijdige straten
weerhield Oud er niet van het geheel evenwijdig aan en haaks op één
straat te brengen. Eén schuine hoek werd aanvaard, maar door spiegeling tot orde binnen het eigen plan gebracht, onder toevoeging van
een speelterrein. Aansluitende straten werden ten dele doorgetrokken, ten dele verlegd onder invoeging van groen. De nieuwe situatie
maakt een vanzelfsprekende indruk. Hoewel echter de draden van het
bestaande weefsel doorgetrokken lijken te zijn, heeft het ingevulde
gedeelte een krachtige zelfstandigheid, autonoom, zonder integratie
met de omliggende wijk. In de z.w.-hoek lopen op enkele plaatsen
manshoge tuinmuren door in het verlengde van gevels met behulp
waarvan een boeiende verweving van tuin en bebouwing ontstond,
de tuinmuren als voortzetting van de gemetselde onderbouw der woningen. De wijze waarop deze muren zich buiten de bouwmassa
voortzetten doet denken aan de opzet van het 'Baksteenhuis' van
Mies van der Rohe uit I923.
Volgens Benevolo toonde Oud hier aan dat het mogelijk is een
woonwijk te bouwen tegen aanmerkelijk lagere kosten dan gebruikelijk en hoe hij met de meest geraffineerde middelen van vorm en kleur
effekten bereikte bij gebruik van de allergoedkoopste materialen. 99
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75. Rotterdam, De Kiefhoek, 1925;
balkons op blokeinden .
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77. Rotterdam, De Kiefhoek, 1925;
waterstokerij.
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76. Plattegrond kleine woning van
G.Th.Rietveld, 1928.
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In dit plan treft meer dan in alle eerdere projekten hoe het werd
opgezet om te dienen voor de bouw van duizenden woningen in
plaats van deze bijna driehonderd. Bij Hoek van Holland kon men
zich afvragen of de lyriek van de afrondingen bij grotere aantallen
niet van het goede te veel zou zijn geworden. Hier zijn de incidentele
aanpassingen geheel afgestemd op seriewerk. Wat in Oud-Mathenesse aarzelend begon werd hier als principe toegepast: de bouwblokken
zijn recht en open aan de einden. Wel is de situatie veelal zo dat
doorkijk naar de achtertuinen wordt belet, hetzij door een blok voor
de kop of door een tussengeplaatst huis.
Het gemeentebestuur, in konstante worsteling met een woningtekort voor haar inwoners, liep hier een goedkope, rationele en fraaie
. -· -1-.
oplossing mis door niet tot aanbouw van veel grotere aantallen te
I'
beslissen. Waarschijnlijk uit dezelfde voorzichtigheid die ook al had
o:
3:
ingegeven om niet tot prefabrikage van onderdelen over te gaan.
Onwillekeurig dringt zich hier de vergelijking op met enkele andere plannen voor woningbouw in het buitenland omstreeks die tijd.
Met Gropius, die na zijn ervaring met de huizen voor Bauhaus-medewerkers in Dessau in 1926 begon met de bouw van 316 woningen in
de voorstad Törten. 100 Daarnaast werden er onder Stadtbaurat Ernst
May in Frankfurt am Main 15.000 woningen gebouwd tussen 1925
BEGANE GROND
en 1931.101
Ouds kompakte plattegrond met ruimte voor acht bedden op
4 x 7,50 m lijkt het absolute minimum te benaderen. G'. Th. Rietveld
maakte in 1928 een ontwerp op een grondplan van 4 x 7 m waarin hij
zes bedden verdeelde over drie slaapkamers en nog voldoende ruimte
overhield in de ouderslaapkamer voor twee extra bedden aan het
voeteneinde. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat
in dit plan van Rietveld om en om gebruik gemaakt werd van een
stukje van het huurhuis. In dit plan is de ingang aan de keukenzijde
zodat van de woonkamer geen ingangsportaal wordt afgenomen. De
keuken heeft voorts een open verbinding met de woonkamer wat het
■■■
gevoel van ruimte aanmerkelijk groter maakt dan in Ouds Kiefhoek.
In deze opzet heeft de ouderslaapkamer eveneens de volle perceelsbreedte. Het plan werd echter nooit uitgevoerd. 102 De basisopzet van
Rietvelds ontwerp doet vermoeden dat hij gezocht heeft naar een
(. ___ -- ___-_--_.
variant op het Kiefhoek-plan. Op het CIAM-congres in 1929 werd ter
1
"
1
diskussie gesteld een plan van L. Hilberseimer, type 'Existenzmini,_,,,---mum', dat weliswaar twee bedden minder bevatte, maar anderzijds
een zeer gave plattegrond liet zien die aantoonde dat studie van de
--- kompakte plattegrond steeds nieuwe mogelijkheden opleveren kan. 103
VERDIEPING
Zoals gezegd onderging het Kiefhoek-ontwerp nogal wat wijzigingen vóór de bouw, als gevolg van verlangde bezuinigingen. De
t.m
3
2
kolenberging en de douche onder de trap vervielen, de keukeninrich-

- -

\

0

\

ring werd versoberd: de bij te leveren strijkplank werd opgeofferd, de
doorgeefkast tussen keuken en kamer werd een servieskast in de kamer. Het muurtje naast de stookplaats verviel. Het toegangsportaal
in de woonkamer onderging ook een wijziging. De houten scheidingswand werd metselwerk en kreeg naast de deur een afgeronde
beëindiging. Dit laatste was zeker geen kostenbesparing. In publikaties heeft men over het algemeen weinig aandacht geschonken aan
deze wijzigingen, zodat zonder kommentaar de twee verschillende
versies in omloop zijn.
Kennelijk ontdekte men problemen bij de trap. In het bezuinigde
plan werd het vloergedeelte op de verdieping naast de trap verhoogd
om voldoende onderdoorgang te krijgen. De loop van de trap zou
ook nimmer de oorspronkelijk geprojekteerde douche-nis onder de
trap mogelijk hebben gemaakt: er is onvoldoende hoogte. 104

Kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente 1929

- • . '1 ,, -· - - -- • ---- - - ...
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roo. Ibid. 11, r52 en r53.
Ibid. II, I 50.
ro2. G ..Th. Rietveld. 'Kleine woningen te
Utrecht', i ro, r926/r927, 9r-93.
ro3. Op.cit. (noot 99), r58.
104. Onderzoek ter plaatse, november
r98r. Een huidige bewoner heeft, zonder
bekend te zijn met het oorspronkelijke
plan een douche gemaakt vanuit de wc.
onder de trap, verdiept tot op de betonnen
plaat, dan is er juist voldoende hoogte.
ro5. Oud stelde prijs op een zeer goede belettering, maar was voldoende geschoold in
de knepen van het vak, vooral waar het optisch bedrog betrof.
IOI.
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Tot het komplex behoort een kerkgebouw en het is geen toeval dat
Oud ook daarvan de architekt werd: hij had tevoren aangeboden
voor een eventuele gegadigde van het bouwterrein het ontwerp gratis
te zullen maken, daarmee de zekerheid verwervend dat hij en geen
ander dit gebouw zou ontwerpen.
Bouwheer werd de Hersteld Apostolische Gemeente, een kerkelijke
groepering die bij haar kerkgebouwen niet een .nadrukkelijk accent
vraagt in de vorm van een toren. Met deze kerk bouwde Oud zijn
eerste openbare gebouw. De hoofdmassa, 'het schip' werd zuiver
symmetrisch. Door het terzijde aanbouwen van nevenruimten met
wisselende hoogte en breedte geven deze volumina en vlakken een
plastisch karakter, gesteund door het sterk vertikale accent van de
schoorsteen. De dynamiek van dit toegevoegde stuk kan echter het
overheersend statische effekt van de symmetrische hoofdmassa niet
overwinnen. Vooral niet omdat de hoofdingang met zijn luifel plus
onderbouw en twee flankerende raampjes de hoofdas nog eens op
zo'n nadrukkelijke manier aangeven. In de vrijliggende oostgevel
geeft het portaal van de zij-ingang de andere as aan. Hoofdmassa en
nevenruimten lijken uit verschillende opvattingen te zijn voortgekomen. Het opschrift op de gevel vormt een integraal deel van het ontwerp en is zorgvuldig ontworpen, hoewel in het woordblok de belettering door de spatiëring enigszins geweld wordt aangedaan. 105
In Architecturalia beschreef Oud hoe de opdrachtgever het ontwerp aanvankelijk beschouwde als een soort schema waarop de 'in-
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1

De voorgeschiedenis van deze prijsvraag en de beslissingen over de
gekozen bouwplaats blijven hier onbesproken. Voldoende zij het dat
een kommissie die de bouw voorbereidde besloot om zes architekten,
drie uit Rotterdam, naast Oud: M.J. Granpré Molière en W. Kromhout Gzn en drie van buiten: W. M. Dudok, J. F. Staal en H. F. Mertens, te laten deelnemen. De uitnodigingen werden 2 juni 1926 verzonden en de plannen moesten uiterlijk r november van datzelfde
jaar binnen zijn. De jury werd gevormd door: dr. H. P. Berlage (voorzitter, ir. W.G. Witteveen (gemeentewerken), prof. ir.J. A.G. van
der Steur (architekt) en A. J. M.G. Goudriaan en K. P. van der Mandele (voor de zakenlieden). Hoewel de voorbereiding- ook tegenover de pers- vertrouwelijk werd behandeld, kwam in de zomer van
1926 door een bericht in het 'Weekblad voor Rotterdam' de architektenwereld daar in opstand toen men meende dat er geen echte
Rotterdammers mee zouden dingen. Men wist door te zetten dat te
elfder ure aan de deelnemers toegevoegd werden: de bureat:is van De
Roos & Overeijnder en Meischke & Schmidt. De zes genodigden van
het eerste uur moesten hun ontwerpen indienen op 15 november bij
een notaris. De nakomers kregen tijd tot r maart 192 7. In april 192 7
maakte de jury de uitslag bekend: geen der ontwerpen kwam voor
bekroning in aanmerking. De jury deelde hierover mee:

78. Rotterdam, De Kiefhoek, 1929;
kerk Herstelde Apostolische
Gemeente; perspectiefschets
noordgevel, plattegronden en
vooraanzicht.

Van de ingekomen ontwerpen bleken die onder motto 'Civitas',
'das Lied von der Erde' en 'R.B.' de beste oplossing gegeven te
hebben, al zijn wij van oordeel dat de ontwerper van 'R.B.' het
best het karakter van de beurs-ruimte en het gebruik ervan heeft
begrepen. Waar bij de beoordeeling der ontwerpen wel is komen
vast te staan, dat aan een oplossing met een ondoorbroken zaalruimte de voorkeur zal zijn te geven, zouden wij u willen voorstellen, den ontwerpers van bovengenoemde plannen te verzoeken hun
namen bekend te maken om, nadat een uitvoerige bespreking met
ons en uw Comité heeft plaats gehad, hun op te dragen thans een
definitief ontwerp te maken, waarbij dan uit den aard der zaak een
regelmatig contact met het Comité nodig zou zijn en bij het ontwerp gebruik zou kunnen worden gemaakt van de uitkomsten van
deze prijsvraag.
En voorts:
Wij zouden er bij het Comité op willen aandringen, dat bij dezen
nieuwen kamp gepoogd werd, het mondeling contact met de ontwerpers zoo lang mogelijk voort te zetten, omdat wij van meening
zijn dat dan de kans het grootst wordt dat een plan van bijzondere
beteekenis wordt verkregen. 110
vulling' met ornament nog nader zou moeten plaatsvinden en hoe
Oud het bestuur ervan overtuigde dat er niet 'meer' bedoeld was en
ook niet zou komen. 106
Oud maakte het interieur niet als gevolg van zijn mentale inzinking, 107 wel werden door zijn toedoen de hoge ramen in de kerkzaal
voorzien van glas-in-lood ramen naar een ontwerp van V. Huszár . 108
Deze beglazing is niet meer aanwezig. In 1982 werden op aanwijzing
van het kerkbestuur enkele wijzigingen aangebracht. 109

Ontwerp voor de Rotterdamse Koopmansbeurs 1926
In 1926 ontving Oud als partikulier de uitnodiging om mee te dingen
in een prijsvraag die werd uitgeschreven voor de bouw van een nieuwe
koopmansbeurs aan de Coolsingel. De uitnodiging bewees dat Oud
zich in acht Rotterdamse jaren een naam had verworven.
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Mocht Oud al gehoopt hebben op een voor hem gunstige uitslag met
Berlage, Witteveen en Van der Steur in de jury, die zeker door zijn
'Motto x' heen hadden kunnen kijken, dan kwam hij bedrogen uit.
Het juryrappart over zijn plan luidde:

Motto x
ro6.
ro7.
ro8.
dam

Op. cit. (noot 75), ro.
Brief van 4 januari I935, NDB / Oud.
W.F.Gouwe, Glas in lood, Rotter-

1932, 59.
109. In de achterwand van het schip werd

een kruisvormig raam aangebracht. Een
zij-ingang werd toegankelijk gemaakt voor
rolstoelen.
no. Beursbouw Rotterdam r940. 'Eenige
Gedenk-uitgaven omtrent den bouw van
de Nieuwe Beurs', Rotterdam 1940, 32..
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Het plan van de hoofdverdieping heeft groote verdiensten in den
opzet. Bij de bestudeering echter rijzen er allerlei vragen. De toegang tot de zaal is niet gelukkig gekozen. De ligging van het posten telegraafkantoor zal, vreezen wij, niet geheel voldoen.
Toiletten en trappen, hoewel goed gelegen, zijn te bekrompen
opgevat, de noodige ruimte die hier toch wel eisch is, ontbreekt.
Het is niet duidelijk waarom de lange oostwand der zaal niet
een nuttiger bestemming heeft gekregen. Deze toch zou aangewe-
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achtte hij Ouds ervaring met dit soort gebouwen onvoldoende. De
ontwikkelingen voerend tot wat uiteindelijk werd gebouwd maakten voor hem de zaak voortdurend wranger. Toen namelijk de resultaten van de plannen in tweede instantie in I928 door Berlage en
Witteveen bekend gemaakt werden, bleek het plan 'Thermidor' te
hebben gewonnen. De jury zei:

79. Rotterdam, prijsvraag Beurs,
1926; vogelvluchtperspektief van
Ouds inzending onder 'Motto x·.

Thermidor heeft de lengte-as van de groote zaal evenwijdig aan
den Coolsingel geplaatst. In de verhouding tot de beide bestaande
representatieve gebouwen is Thermidor naar meening van de jury
ook het beste geslaagd. 113
Bij het publiceren van de plannen aan het eind van I928 bleek wel dat
de gevolgde methode 'waar bij het ontwerp gebruik zou kunnen worden gemaakt van de uitkomsten van deze [eerste) prijsvraag' niet
zonder gevolgen was gebleven. Vergelijking van Ouds plannen met
'Thermidor' laat zien dat Staal de hoofdingang radikaal verplaatste
evenals de grote zaal, die nu met de lengte-as ook evenwijdig aan de
Coolsingel ligt, geprezen door de jury. In grote lijnen is de ruimtedistributie bij Staal die van 'Motto x' geworden.
Nu is het onmogelijk een eenmaal waargenomen zaak uit het geheugen te bannen en het is hachelijk hier van plagiaat te spreken. Dat
Staal zich van de kennelijk betere oplossing van Oud niet meer los
kon maken, is duidelijk. Dat Ouds moderne plan in de trits met raadhuis en postkantoor bij velen geen genade kon vinden nadat Evers
met zijn raadhuisplan de klok nog eens enige jaren had teruggezet,
valt wel te verklaren. In zijn toelichting op de materiaalbehandeling
schreef Oud:

.

II I. Advies van de iury ter beoordeling van
de ingekomen ontwerpen voor de nieuwe
Beurs te Rotterdam, 5 en 6. Archief Sekretariaat van de Beurs van Koophandel, Rotterdam.
II2. Gropius (3 mei I927) en B. Taut (I?
mei I927) berichten Oud Berlage te hebben
geschreven nadat Oud zich bij hun over de
gang van zaken beklaagd had. Berlage antwoordde beiden I3 juni I927. Aan Gropius
schreef hij dat het hem óók speet, dat hij de
prijsvraag een nare zaak vond , maar dat
Ouds projekt 'nicht nur aus formalen
Gründen' afgewezen was. Aan Taut luidde
brief vrijwel gelijk, maar hier voegde Berlage toe dat het plan 'zu unvollkommen'
was, juist in deze omgeving. Aan Gropius
schreef Berlage geheel in onderkast in Bauhausstijl. NDB / Oud.
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zen zijn voor het onderbrengen van de post- en telegraafruimten.
Te prijzen valt de wijze waarop de entree is ontworpen. Het terras
en het aangrenzend restaurant liggen uitmuntend. Het directe contact met de beurs is echter ontoelaatbaar. De afzonderlijk ontworpen kantoorvleugel is zeer te waardeeren.
In de begane grondverdieping zijn de ruimten uitstekend gebruikt en zijn getuigen van ernstige studie.
Het denkbeeld, de restaurants en eventueel hooger gelegen koffiekamers van een keukencomplex uit te bedienen, verdient de
aandacht.
De groepeering der localiteiten van de Kamer van Koophandel
is redelijk geslaagd. Hier treft echter de weinige vrije ruimte voor
trappen en toiletten beschikbaar gesteld.
De jury kan niet aan de indruk ontkomen, dat de ontwerper zich
wat al te veel heeft laten leiden door het systeem. Zoo ook wat het
karakter der architectuur betreft. De jury is dan ook van oordeel,
dat de wijze waarop deze opvatting tot uiting komt, wat al te veel
afwijkt van wat voor dat doel en daar ter plaatse wenselijk is.
Stedebouwkundig is echter het gebouw uitstekend geplaatst.
De climax naar den Schiedamschen Vest is zeer te waardeeren,
echter zal de geboden oplossing uit financieel oogpunt onuitvoerbaar blijken te zijn (... ) 111
Het is kennelijk dit karakter der architectuur die 'wat al te veel afwijkt van wat voor dat doel en daar ter plaatse wenselijk is', dat voor
de jury in haar oordeel de doorslag heeft gegeven al spreekt uit dat
oordeel ook kritiek op andere zaken mee. De ervaring van Oud als
ontwerper van andere gebouwen dan woningen was op dat moment
vrijwel nihil.
De verdere gang van zaken tot en met de bouw van Staals beurs
zoals die er heden nog staat, motiveert in geen geval dat het plan van
Oud niet in dezelfde mate omgevormd had kunnen worden, zoals dat
uiteindelijk met het plan van de winnaar geschiedde. De afwijzing
van zijn ontwerp was voor Oud een gevoelige slag. Uit een briefwisseling met Taut had Oud kunnen opmaken dat Berlage 'nicht nur aus
formalen Gründen' bedenkingen had tegen diens plan. 112 Kennelijk

Ouds opgang als architekt van het Nieuwe Bouwen

De ramen zijn ijzer met aluminium geschoopeerd, volgens standaardmodel, gevat in verglaasd steenwerk. Beneden is tot reikhoogte hard materiaal aangebracht. Het overige blijft beton, geborsteld (kleur ongeveer als de kleur van postkantoor en raadhuis) . 114

n3. Op. cit. (noot no), 36.
n4. Bouwkundig Weekblad I927, 24, 'Ingezonden Beursplannen'.
Oud moet zich vergist hebben, waar gesproken wordt van schoopeeren met aluminium, is bedoeld : met zink. (Her toen nieuwe procédé werd genoemd naar de uitvinder Schoop.) Vanwege galvanische werking is dit met aluminium niet mogelijk.
Hitchcock spreekt daarna (op.cit. noot 37)
over aluminium ramen. Die werden in
Europa voor het eerst roegepast in Zwitserland in I946, in Nederland niet eerder dan
I949. Ouds Esveha-gebouw in Rotterdam
was één van de eerste toepassingen.
II5. Op. cit. (noot II4).
n6. Ir.A.Bos, directeur van de Dienst
voor Volkshuisvesting der gemeente Rotterdam in die jaren, deelde H.O. mee zeker
te weten dat de gemeente-architect J. H.R.
Koops in opdracht van ir. W.G. Witteveen,
direkteur Dienst Stadsontwikkeling, lange
tijd aan het definitieve plan tekende.
I r7. Brief van H. Blum d.d. IO april I926.
Genoemd worden: P. Behrends, Cambell
en E. Wiesner, de laatste uir Brno N DB/
Oud .
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De tragiek wil echter dat Staals typische Amsterdamse School-plan,
dat de prijs won, ten slotte niet zou worden gebouwd. 115 Tussen de
uitslag van de tweede prijsvraag en het jaar I934 waarin uiteindelijk
de eerste bouwkeet op het terrein zou worden geplaatst, sloeg de
krisis toe. Bezuinigingen en vertragingen bij de voorbereiding van de
definitieve bouwplannen stelden ook het bekroonde plan op losse
schroeven, de nieuwe ontwikkelingen in de architektuur kregen vastere voet en de principes van Staal draaiden mee. Zodoende werd er
ten slotte in I940 een gebouw geopend met een vlakke gevel, in beton
en grijze geglazuurde steen met aaneengesloten stroken stalen ramen,
een opbouw op dunne kolommen aan de zijde van de hoofdingang en
een klokketoren met beursbengel waarover men in Rotterdam wel als
het 'fietserek' sprak. 116 Dit gebouw kwam op de plaats van Ouds
ontwerp dat aanvankelijk al te veel afweek volgens de jury. Geen
wonder dat men in die jaren wel opmerkte dat Ouds plan konsekwenter was geweest.

Hotel 'Stiassni' te Brno (Brünn) 1926
Ouds talrijke lezingen en publikaties in Duitsland en Tsjechoslowakije in de jaren twintig brachten hem in beide landen grote bekendheid. Uit Brno bereikte hem in I926 de uitnodiging deel te nemen
aan een meervoudige opdracht voor een hotel. 117
De plattegronden vertonen een klassieke orde, waarin de symme-
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trie weer een belangrijke rol speelt. Bedrijfstechnisch lijkt het plan,
met lange loopwegen naar de keukens niet gunstig. Het ontwerp
kwam niet verder dan een eerste opzet, waarin veel nog beter uitgewerkt had moeten worden. Er is hier en daar nog een aarzelende opzet
of een gebrekkige eenheid. Oud kwam aan zijn gebruikelijke zorgvuldige uitwerking niet toe. Er werd geen hotel gebouwd.

tI
CT'

strevende architekten in Stuttgart ertoe Mies van der Rohe te verzoeken tot samenwerking. Bonatz (en Schmitthenner) trokken zich
daarop terug en Mies nam de artistieke leiding op zich. De hoofdgedachte zoals neergelegd in het officiële programma luidde:
Die Probleme der N euen Wohnung wurzeln in der veränderten
materiellen, sozialen und geistigen Struktur unserer Zeit; nur von
hier aus sind diese Probleme zu begreifen. Der Grad der Strukturveränderung bestimmt Charakter und Ausmass der Probleme. Sie
sind jeder Willkür entzogen. Mit Schlagworten sind sie nicht fort
zudiskutieren. Das Problem der Rationalisierung und Typisierung
sind nur Mittel, dürfen niemals Ziel sein. Das Problem der Neuen
Wohnung, ist im Grunde ein geistiges Problem und der Kampf urn
die Neue Wohnung nur ein Glied in dem grossen Kampf urn neue
Lebensformen. 119

Bijdrage aan de Weissenhofsiedlung,
Stuttgart 1927
In de zomer van 1926 besloot de gemeenteraad van Stuttgart op
aandringen van de Württembergische Arbeitsgemeinschaft, onderdeel van de Deutsche Werkbund, in het kader van het stedelijk woningbouwprogramma 60 permanente proefwoningen te bouwen. De
Werkbund schreef daarover:
80. Brno, Hotel Stiassni, 1926.

Der Deutsche Werkbund ist sich bewusst und weist nachdrücklich
darauf hin, dass einer so wichtigen Aufgabe der Erfolg und die
grosse Auswirkung nur dann beschieden sein kann wenn sie nicht
nur technisch einwandfrei durchgeführt, sondern auch nach der
architektonischen Seite hin starke richtungsweisende Lösungen
schafft. Sein Vorschlag an die Stadt Stuttgart geht deshalb dahin,
führende Baukünstler mit der Planung zu betrauen und damit die
Führung für In- und Ausland auf dem Gebiete neuzeitlichen Wohnungsbaus zu übernehmen. Da gerade vom Bau die stärksten und
lebendigsten Anregungen auf das künstlerische Schaffen unserer
Zeit ausgehen, so wird die geplante Siedlung (... ) einen Anziehungspunkt in Stuttgart bilden, dessen Auswirkung über Jahre
und weit über die Grenzen Württembergs hinausgehen. 118

81. Stuttgart, Weissenhofsiedlung,
1927; tentoonstellingspaneel met
deelnemers.

Aangewezen werd een terrein op de Killesberg Am Weissenhof, aan
de n.o.-buitenkant van de stad. De voorzitter van de Werkbund gaf
oorspronkelijk aan Paul Bonatz opdracht voor het maken van een
situatieschets. Diens konventionele benadering bracht de vooruit.,
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rr8.J.Joedecke en Ch.Plath. Die Weishofsiedlung, Stuttgart r977, (2), II.
rr9. Ibid. r2.
I2o. De genodigden waren: P. Behrends,
R.Döcker, ] . Frank, W.Gropius, L.Hilberseirner, Le Corbusier (met P. Jeannerec),
L Mies van der Rohe, J. J. P. Oud, H .
Poelzig, A. Rading, H. Schamen, A.G.
Schneck, M. Stam, B. Taut en M. Tauc.
I2I. Kopiebrief NDB/Oud.
I22. L Mies van der Rohe. 'Vorwort'
'Bau und Wohnung, Stuttgart r927. Mies
van der Rohe had 'darauf verzichtet Richtlinien aufzustellen urn jeden Einzelnen
rnögliche Freiheit für die Durchführung
seiner Jdeeen zu geben'.
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Oud had met zijn lezingen in Duitsland en met zijn woningbouw in
Rotterdam inmiddels een zodanige reputatie opgebouwd dat hij bij
dit experiment niet over het hoofd gezien kon worden.
Ter gelegenheid van een te Stuttgart gehouden lezing maakte Oud
kennis met Gustav Stotz, binnenhuisarchitekt, die als zakelijk leider
van de Württembergische Arbeitsgemeinschaft een belangrijke rol bij
de bouw zou spelen. Uit de korrespondentie blijkt dat Stotz al in juli
1925 aan Oud schreef over het voorgenomen plan voor een tentoonstelling. In de eerste maanden van 1926 bleek hij zich in te zetten
voor deelname door Oud. In januari 1926 verzocht hij Oud om 'mit
einigen Sätzen auf das Wertvolle und Neuartige der Veranstaltung'
te wijzen om dit te kunnen gebruiken als ondersteuning uit het buitenland voor het doordrukken van het plan bij de gemeente. Op
2 7 april 1926 meldde Stotz dat de stad geld beschikbaar zal stellen en
dat Mies de week daarop zal komen voor de 'allgemeine Grundlage'.
Op 31 juli kon hij berichten dat de gemeente zich met de plannen
akkoord heeft verklaard en dat Oud tot de genodigden behoort, samen met L. Mies van der Rohe, Le Corbusier, W. Gropius en twaalf
anderen. 120 Aangezien Mies als leider pas eind april in funktie kwam
mag uit de briefwisseling worden afgeleid dat het initiatief om Oud
uit te nodigen kennelijk berustte bij Stotz (en R. Döcker) en later
door Mies, die Oud uit Berlijn kende als lid van deNovembergruppe,
werd overgenomen. Voor Oud werd in dit geval vanwege de Werkbund aan de gemeente Rotterdam officieel toestemming gevraagd
voor deelname aan deze tentoonstelling. Deze werd op 17 augustus
1926 door burgemeester J. Wytema verleend. 121
Belangrijk aan deze permanent geworden tentoonstelling van sociale woningbouw is vooral dat hier voor het eerst sprake is van een
gezamenlijke internationale manifestatie van de voortrekkers van het
Nieuwe Bouwen. Hoe uiteenlopend de bijdragen der verschillende
architekten ook geweest mogen zijn, het totaal vormt een demonstratie van sociale woningbouw zoals die eerder nergens werd gehouden. Waarschijnlijk was in 1927 de afstand tussen het gemiddelde niveau van woonkultuur en de Weissenhofsiedlung aanmerkelijk
groter dan bij de herhaling van 1967: het Hansaviertel in Berlijn.
Daar was het verschil met wat er verder aan woningbouw in 1967 tot
stand kwam van relatief weinig betekenis.
Oud bouwde in Stuttgart een rij van vijf eengezinshuizen aan de
Pankokweg 1-9. Hij hield zich aan de uitgangspunten en zijn plan
bleek bij een analyse ook de verlangens het dichtst te benaderen. 122
Dit in tegenstelling bij voorbeeld tot Le Corbusier, die zich in zijn
ontwerp van de uitgangspunten niets aantrok en waar de berekende
maandhuren varieerden van RM 417-250, tegen RM 150 per maand
bij Oud. In de toelichting op zijn ontwerp schreef hij:
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Die angedeutete Situation had übrigens den Vorteil, dass die
Strassen sehr schmal sein können: sie brauchen bloss dem Verkehr
zu dienen (in Strassen dieser Art geringfügig), während für den
Lichteinfall die Gärten mitzählen; mit dieser Tatsache darf bei der
Feststellung der Strassenbreite gerechnet werden. Einsparung an
Kosten für Pflasterung und für Leitungen jeder Art sowie Erleichterung der polizeilichen Beaufsichtigung würden weitere Folgen
sem.
In der aüsseren Erscheinung tritt die Nordfassade geschlossener,
die Südfassade offener zutage. Die Offenheit der letzteren sollte so
wenig als möglich durch Anbauten gestört werden. Die Trennung
der Gartenterrassen ist hier nötig urn Freiheit für die Bewohner zu
gewähren, und findet nicht durch schwerfällige Mauerflächen
statt, sondern durch offenes Drahtgewebe. 12 3

82 . Stuttgart, Weissenhofsiedl ung,
1927; plattegronden en doorsneden
van Ouds plan.

83 . Stuttgart, Weissenhofsiedlung ,
1927; isometrie keuken.
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Grundlegender Ausgangspunkt für die Gestaltung des Typs war in
erster Linie die Lage des Hauses zur Sonne. Die Wohnabteilung
wurde nach dem Süden, die Wirtschaftsabteilung nach dem Norden gelegt. Sowie hier von einer Trennung gesprochen werden
kann, wurde sie weiter durchgeführt in den Zugängen zu der Wohnung: Dienstverkehr von Norden, Wohnverkehr von Süden durch
den Garten. Vorteil dieser Anordnung ist, dasz unnützer Raum in
der Wohnung (Raum blosz den inneren Verkehr dienend (Korridore usw.) vermieden werden.
Voraussetzung für diese Disposition ist, dasz die Wohnung in
zwei Strassen mündet. Sie sollen beide gleich anständig sein: nicht
einerseits eine repräsentative Strasse und andererseits ein Wirtschaftsgang. Sie sollen sich bloss durch ihren Charakter (gemäss
ihrer Funktionen) unterscheiden. Die Kombination beider Strassen zu einer einzigen würde zu einem lebendigen Strassenbild führen, dass an Stelle der Langweiligkeit formalistisch entworfener
Fassaden den Abwechselungsreichtum einer auf organischer
Grundlage beruhender Gruppierung bieten würde. Dies wird hier
als Prinzip vorgeschlagen (die ausgeführten Bauten können es da es
sich bloss urn eine Reihe handelt, nicht zeigen).
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I23. J.J. P. Oud. 'Erläuterungsbericht'
Bau und W ohnung, Herausgegeben von dem
deutschen Werkbund, Stuttgart I927, 87.
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Op de begane grond ligt de woonkamer op het zuiden, daarachter
zijn een keuken en een waskeuken. Een binnenplaatsje ligt tussen de
keukenruimte en de straat, waardoor ook buitenwerkzaamheden
mogelijk zijn. Een muur scheidt dit plaatsje van de straat om zo van
buitenaf een ordelijke aanblik te waarborgen. De straatdeur kan van
de keuken uit elektrisch geopend worden. Kolen kunnen van de
straat af via een luik in de kelder gestort worden. Keuken en bijkeuken zijn met zorg ingedeeld en bevatten veel ingebouwde voorz1enmgen.
Da haben wir gleich an dem brei ten, etwa nach Norden gehenden
Küchenfenster den Arbeitstisch, an welchem auch sitzende Arbeit
möglich ist. Linker Hand daneben befindet sich der nach aussen
entlüftete Spreiseschrank, rechts der Abfallbehälter, in den gleich
die während der Arbeit entstehenden Abfälle geworfen werden
können. Ueber ihn schiebt man das ,<\btropfbrett (das sonst die
Spüle überdeckt), sobalt man mit dem 'Geschirrwaschen beginne.
Diese Arbeit kann man ebenfalls sitzend und besonders bequem
ausführen, wenn man den Fenster-Arbeitstisch zum Absetzen des
schmutzigen Geschirrs verwendet, jedes Stück mit der linken
Hand ergreift und mit derselben Hand (also ohne Handwechsel
oder Uebergreifen!) auf die ebenfalls links befindliche Abtropfe
stellt; diese ist übrigens leicht zum Spülbecken geneigt, so class
man mit dem Heisswasserschlauch über das gewaschene Geschiq
fahren kann und alles weitere Nachspülen erspart. Auch bei dieser
Arbeit kann man sitzen, da unter der Spüle Platz genug für die
Füsse vorhanden ist. Neben dem Herd hat man links und rechts
Abstellmöglichkeiten, ferner eine Durchgabe zum Essraum und
sogar einen Klapptisch und Klappstuhl zum Ausruhen oder Mahlzeiteinnehmen eines etwaigen Hausangestellten. Besonders erfreulich ist in der Küche noch, das die Durchgabe nach der Küchenseite
eine Glastüre hat, so dass die Mutter während der Arbeit die Kinder leicht in Wohnzimmer oder Garten, wenn sie die Holztür der
Durchgabe zur Wohnzimmerseite offen lässt, beobachten kann,
ohne dass doch die Küchengerüche ins Zimmer dringen.
Das meiste der verfügbaren Wandfläche der Küche wird von
Wandschränken eingenommen, so dass alles Handwerkszeug an
der Stelle, wo es täglich gebraucht wird wirklich ' griffbereit' und
dabei doch staubsicher untergebracht werden kann.
Ergänzt wird die Küèhe durch die daneben gelegene Waschküche
mit Wäscheaufzug, der in den darüber befindlichen querbelüftbaren Trockenboden mündet, in dem auch gleich für Bügelgelegenheit gesorgt ist. Ferner sind alle zum Aufräumen der Zimmer notwendigen Dinge im Besenraum vereinigt, wo sich auch der
Schmutzausguss befindet.
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Aldus dr. Erna Meyer, door Mies van der Rohe als deskundige aangetrokken voor de keukeninrichting en huishoudelijke vraagstukken
bij de bouw van de Weissenhofsiedlung. 124 Op aanbeveling van
B. Taut stelde dr. Meyer zich al in I925 met Oud in verbinding. Uit
haar brieven blijkt dat Oud praktisch de enige was die naar haar raad
en kritiek wilde luisteren, hoewel ook blijkt dat enkele van de door
haar voorgestelde verbeteringen niet werden overgenomen. Oud
zond haar de werktekeningen, die zij zorgvuldig naliep en van opmerkingen voorzag. 'Weitaus am besten von allem was ich bis jetzt
gesehen habe' schreef ze. 125
De buitentoegang der woningen werd aan de woonkamerzijde opgelost analoog aan 'De Kiefhoek'. Een in de woonkamer ingebouwd
buffet bevat kastjes en laden, met een doorgeefluik erboven. Vanaf
het trapbordes is er toegang tot de boven de keuken gelegen droogruimte. Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers, resp.
3,20 x 2,55 m, 2,80 x 3,20 men I,85 x 3,20 m. Tussen de beide
grootste een badkamer van I,80 x I,85 m plus wastafelnis, toegankelijk vanuit beide. Daarnaast bevindt zich het enige toilet van de
woning, door Oud als volgt verdedigd:
In de eerste plaats is het zeer onaangenaam in woningen met dermate kleine afmetingen op de begane grond een toilet te gebruiken;
het is niet te vermijden dat dit minder geheim blijft dan men zou
willen. Ten tweede is het zeer ongemakkelijk 's nachts een lange
weg naar het toilet af te moeten leggen. Ten derde maakt de situatie van de w.c. op de verdieping het mogelijk de hele gevellengte
beneden te gebruiken en een vrijere ontwikkeling van de plattegrond mogelijk te maken. 126

84. Stuttgart, Weissenhofsiedl ung,
1927; Ouds pragmatische
schilderijoplossing; vooraanzicht en
detail ophanging.
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In de grote slaapkamer bevindt zich tussen beide kasten een toilettafel. De badkamer is bedoeld als wasgelegenheid voor allen. Op de
gang is een berging met lage kast voor vuil goed. De verwarming
geschiedt door hete lucht met de kachel in de keuken. Het uitgangspunt van de binneninrichting was het leveren van een woning die
gemakkelijk te bewonen was en zo weinig mogelijk extra inbreng van
de bewoners vergde om bewoonbaar te zijn. Men had niet meer mee
te brengen dan een tafel en een paar stoelen, gordijnen, bedden benevens kook- en eetgerei. Zelfs in een systeem voor ophangen van
platen en schilderijen was voorzien.
In zijn toelichting beklaagde Oud zich over de bouwkosten die
naar zijn mening nog veel te hoog waren geworden en hij weet dat
vooral aan de te krappe tijd van voorbereiding. Hij vergeleek de prijs
van RM 40 per kubieke meter hier met de bouw van zijn woningen in
Hoek van Holland, die omgerekend RM 28 kostten. Ouds prijs per
m 3 is dan nog gunstig in vergelijking met een kostenberekening van
de 'Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und
Wohnungswesen', die op een m 3-pri js van R M 68 kwam. 127 Overigens
was in de onderlinge vergelijking van de huurprijzen der verschillende
projekten de maandhuur van Ouds woningen met RM I50 de laagste
van alle eengezinswoningen. Voor de bui ten wanden was oorspronkelijk aan de toepassing van drijfsteen gedacht. Bij kalkulatie bleek dit
aanmerkelijk duurder dan het Schnellbau Kossel System dat ten slotte werd toegepast. Daarmee was ook in Nederland al ervaring opgedaan en de deugdelijkheid aan enige honderden woningen bewezen.128 Voor de opgaande wanden werd slakkebeton toegepast met
holle ruimten voor materiaalbesparing en verhoging der isolatie. Wel
ondervond men als bezwaren een onzuivere maatvoering en groot
materiaalverlies.
Het ontwerp van deze woningen stond meer dan enig voorgaand
projekt sterk onder invloed van de praktische bruikbaarheid. De ar-
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chitektuur heeft daardoor niet gewonnen. Hoe zeer ook bedoeld om
in het straatbeeld een plastische beweging te brengen door het doen
uitspringen van de was- en droogruimten, maakt de afsluiting van de
binnenplaatsen deze straatwand tot een gesloten en afwerende gevel.
In tegenstelling tot de gevels van Hoek van Holland en de Kiefhoek
vooral, werd hier geen enkele poging gedaan om de huizen te binden
met horizontale accenten als balkons of doorlopende raamstroken.
Integendeel staat vóór zowel als achter iedere woning nadrukkelijk
op zichzelf. Het hellende terrein zal de oorzaak voor deze opdeling
zijn: langs de helling stijgen de woningen telkens met ca. I5 cm ten
opzichte van elkaar, wat ieder doorlopend element praktisch onmogelijk maakt. Het balkon op de verdieping vertoont, zoals Brown
opmerkt, gelijkenis met de balkonoplossing van Rietveld aan het
'Schröderhuis' (I924):

I24. E. Meyer. 'Wohnungsbau und Hausführung', Der Baumeister, I927, Heft 6,
Beilage B 92-93.
I25. Brief van E. Meyer aan Oud, 24 januari I927 , NOB / Oud.
I26. Op. cie. (noot 123 ), 92.
I27. Op. cie. (noot n8), 59.
I28. Op. cie. (noot 56), 138.
I29. Th.M . Brown. The Work of G.T.
Rietveld, Utrecht 1958, 74.
130. Brief van Oud aan E. Wedepohl, I2
oktober 1927, NOB / Oud. Op grond van de
bouwvoorschriften werden alle open hekken wat later voorzien van gaasbespanning.

85 . Stuttgart, Weissenhofsiedlung,
1927; links strokenbouwprincipe bij
grotere aantallen; rechts keukeninrichting.

The small balcony extension on the south-east side, has become a
cliché of modern architecture. We no longer see it used as effectively as Gropius used it in the Bauhaus building of I926 or as
freshly as Oud used it in his housing in Stuttgart. 129
Toch is er een wezenlijk verschil tussen de twee flinke vierkante staven die Rietveld toegepaste zónder vertikalen op de hoeken en de vier
dunnere stangen met hoeksteunen van Oud. Terwijl in het eerste
geval het geheel bijna immaterieel blijft met de beide stangen als
zelfstandige elementen, vormt de konstruktie bij Oud een echt 'hek'.
Gropius paste drie stangen toe; eveneens met vertikalen. Ouds grotere aantal stangen sproot overigens niet voort uit de overweging dat
hiermee kinderen beter beveiligd zouden zijn. Hij werd door dr. W.
Hegemann in een korrespondentie op dat aspekt gewezen, maar zijn
antwoord was eenvoudig dat je kinderen tàch nooit alleen op een
balkon laten kon. 130
Op het eind van het blok, waar de muur van het binnenplaatsje de
hoek omloopt (de naastliggende woning ontbreekt hier) is de hoek
niet scherp onder 90°, maar afgerond met een straal van 50 cm.
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Nickelmöbel mit schwarzem Samt und rotem 'baai'. Précieuses
Kunstgewerbe (... ) Man sitzt leidlich. 133

Il r 1

87. Stuttgart, Weissenhofsiedl ung,
1927; woonkamer ingericht door
S. van Ravesteyn.

Voor de verlichtingsornamenten kwamen na lang speuren in Duitsland uitsluitend de in Nederland ontworpen en vervaardigde lampen
van W. H. Gispen (I890-I98I) in aanmerking. Twee andere woonkamers in het blok werden ingericht door F. Kramer en R. Lutz 134 •
De uitvoering der tentoonstellingswoningen ging gepaard met veel
komplikaties als gevolg van de afstand die sommige architekten
scheidde van de bouwplaats, financiële beperkingen en door de opdrachtgeefster politiek gedecreteerde konkurrentiebepalingen. Waar
mogelijk dienden plaatselijke bedrijven te worden ingeschakeld, wat
op de prijsvorming nadelige invloed had. Richard Döcker, architekt
te Stuttgart, was aangewezen als algemeen leider van de bouw, maar
bleek nauwelijks bij machte alle problemen op te lossen. 135 Le Corbusier liet de uitvoering volledig over aan Alfred Roth. ·
Wir Jungen bekundeten für Oud eine besonders grosze Verehrung,
hauptsächlich wegen seiner ausgesprochenen sozialen Gesinnung
und seiner strengen letzte sinnvolle Einfachkeit erstrebenden
Denkweise. Er war ein aüsserst freundlicher, gleichzeitig aber auch
Abstand wahrender nobler Mensch. 136

!'./.

88. Paul Meiler, zelfportret,
gevangenis Oranienburg, 1942.

•

86. (rechtsboven) Stuttgart,
Weissenhofsiedlung, 1927;
J.J. P. Oud, zuidgevel.
Balkonoplossingen; (linksboven)
G. Th. Rietveld, Schröderhuis, 1924;
(linksonder) W. Gropius, Bauhaus,
1926; (rechtsonder) L. Mies van der
Rohe, Stuttgart, 1927.
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Hoewel op de tentoonstelling slechts vijf huizen van Oud werden
gebouwd was dit ontwerp geschikt voor strokenbouw. 131 Oud stelde
zich woonstraten voor waaraan de huizen zouden liggen, op regelmatige afstanden verbonden door verkeersstraten die daar loodrecht
op zouden staan. 132
De inrichting der woningen werd algemeen door de architekten
zelf verzorgd. Bij Oud werden in één woning door Oud ontworpen
stoelen en een tafel geplaatst, Ouds eerste stalen stoelen. Een wat
stug ontwerp, de vertaling in staal van de rechte houten stoel. Een
tweede woning werd op Ouds verzoek ten dele ingericht door ir. S.
van Ravesteijn.

Ouds opgang als architekt van het Nieuwe Bouwen

13r. Brief aan J.Posener. Rédaction l'Architecture d'aujour d'hui, 20 augustus
1935, NDB/Oud.
132. Op. cie. (noot 124), B 90, situatie, zie
ook archief NDB/Oud.
133. Briefkaart van P. Meller 31 augustus
1927.NDB/Oud.
134. Cat. Berlijn, Ferdinand Kramer Architektur und Design Berlijn 198 3, 44, afb.
76.
135. Op. cie. (noot n8), 19.
136. A. Roth. Begegnung mit Pionieren,
Stuttgart 1973, 32.
137. Ibid. 3r.
138. Verhaal van Oud aan H.O. Kort
daarna verliet Meiler Ouds dienst en trad
enige jaren later in dienst van 0. Bartning
te Berlijn. Hij werd in 1942 door de nazis
ter dood gebracht als politiek gevaarlijk.
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Gropius werd vertegenwoordigd door Hans Volger. 137 Voor Oud
ging diens toenmalige rechterhand Dipl. Ing. Paul Meller tijdelijk
naar Stuttgart.
Vermeld moet worden dat de wijze waarop Meller zich ter plaatse
van zijn taak kweet tot het welslagen van Ouds werk veel heeft bijgedragen. Door de kompromisloze wijze waarop hij zijn meester vertegenwoordigde raakte hij tegen de opening in ernstig konflikt met
de tentoonstellingsorganisatoren verwikkeld. Hij wijzigde de, volgens hem onjuist geplaatste, aanduiding 'Eingang' bij Ouds woningen door toevoeging van 'von hinten' en werd na een - volgens overlevering - zeer verhit dispuut van het tentoonstellingsterrein verwijderd. Het kostte Oud bij aankomst in Stuttgart de grootste
moeite het gezag van zijn medewerker te herstellen. 138
Met dit projekt kwam Oud in het voorste gelid van architekten van
het Nieuwe Bouwen mèt Mies van der Rohe, Gropius en Le Corbus1er.
Vrijwel direkt na de voltooiing van de Siedlung lieten tegenstanders van deze architektuur op korte afstand Am Kochenhof enkele
zeer traditionele huizen bouwen met steile daken en veel hout, door
de modernen al spoedig genoemd 'Onkel Torus Hütten', De architekt was P. Schmitthenner.
Met de komst van de nationaal-socialisten in I933 kwam het bestaan van de Weissenhofsiedlung onmiddellijk in gevaar: van hogerhand aangemerkt als 'Artfremdes Kulturgut'. Men stuurde er op aan
deze 'schandvlek van Stuttgart' op te ruimen, daarin bijgevallen door
de Schwäbische Heimatsbund. De grond werd aan het Rijk verkocht
en de legerleiding in Berlijn had zelfs in I939 een plan klaarliggen
voor de sloop en de bouw van een geheel nieuw legerkomplex. Zover
kwam het niet, wel werden alle huren per I april I939 opgezegd en
verschillende onderdelen van het komplex kregen een militaire bestemming. Bij luchtaanvallen in I944 en I945 werden zeer zware
beschadigingen aangericht. Zowel de flats van Mies als Ouds woningen werden gespaard, zij het dat op veel plaatsen om 'praktische'
redenen wijzigingen en nooduitgangen waren aangebracht. Ten slotte werd wat overbleef in I9 5 8 onder monumentenzorg geplaatst. Een
saneringsplan bracht in I964 een renovatie op gang, ook voor de

Oud als architekt in dienst van de gemeente Rotterdam 1918-1933

1

89. Stuttgart, Weissenhofsiedlung,
noordgevel; links toestand 1968;
rechts toestand 1927 en 1984.

woningen van Oud. Op enkele punten werd echter de oorspronkelijke toestand niet hersteld: de rondlopende bovenramen van de droogruimten kwamen te vervallen en werden vervangen door solitaire
ramen uitsluitend in de straatgevel, de hof deuren kregen een gesloten
paneel, het doorkijkraampje verviel. 139
In I968, ter gelegenheid van de Bauhaus-tentoonstelling, werden
alle huizen van de Siedlung opnieuw geschilderd en voorzien van
naamplaten van de respectievelijke architekten. Het vijftig jarig bestaan in I977 werd aanleiding tot de oprichting van de vereniging
'Freunde der Weissenhofsiedlung'. Hoewel de Werkbund in dat jaar
besloot af te zien van medewerking aan een herstel werd in I980
J. J oedecke gevraagd een onderzoek in te stellen naar de toestand van
de gebouwen, waarna in I98I een regeringsopdracht volgde tot sanering en herstel van het complex. Door het Staatliches Hochbauamt
Stuttgart II I werd een bouwbureau opgericht waar zo volledig
mogelijk de oorspronkelijke tekeningen en verdere documentatie bijeen werden gebracht en een opname van de verschillende projecten werd gemaakt.
Nog in I98I werd het huis door H. Scharoun ontworpen gerestaureerd, gevolgd door het herstel van het eengezinshuis van Le Corbusier in I983. In drie fasen zal vervolgens tot I987 het overige complex worden aangepakt, voor zover niet onherstelbaar verwoest. 140
Men streeft ernaar de woningen van Oud voorjaar I984, in hun oorspronkelijke toestand hersteld, weer in gebruik te nemen. Twee van
de woningen worden met bewaard gebleven onderdelen gecompleteerd. De oorspronkelijke kleuren tracht men onder de verflagen op
te sporen en weer aan te brengen. Alle stalen ramen en buitendeuren:
antracietgrijs, het pleisterwerk wit gekeimd. Trapleuningen binnen:
lichtblauw, deuren en kozijnen: lichtgrijs. Enkele wanden binnen:
lichtgeel, de trapafwerking grijswit (oorspronkelijk terrazzowerk),
vloertegels: zwart. Het linoleum in de woonkamers: blauw.
I39- Op. cit. (noot n8), 68-7I.
qo. 'Weissenhof I927-87', Infobau Staatliche Hochbauverwaltung Baden-Württemberg, Stuttgart 2-83.
I4I. Inlichtingen van de Dienst van Openbare Werken te Katwijk.
I42. Op. cit. (noot 48) (ongen,), 5.
I43· Brief van H.H. Kamerlingh Onnes
IO november I927: '( .. . ) op het schetsje
lijken de steunkolommen wat smal. Het
gaat dan een beetje op een betonkonstruktie lijken. Iets dat, geloof ik, niet in mijn
vader's bedoeling lag. N DB /Oud.
I44. Op. cit. (noot I36), I27 afb.
I45 · De bouwvergunning voor die fase
werd afgegeven op IS november I927 .
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90 . Katwijk aan Zee, villa Allegonda,
1927; (linksboven) plattegrond van de
uitbreiding; (rechtsboven) zuidwestgevel; (rechtsonder) noordgevel;
(linksonder) plattegrond uitbreiding
zuidzijde, 1 931.

Depuis I9I7 un vrai style c'est créé. Oud a pu attendre dans cette
façade zeezijde à une sérénité évidente de proportions par de nouvelles qualités de surface et par l'extrème pureté des formes avec un
minimum de changements et d'additions. 142
De toegepaste kolommen op de hoeken van de serre zijn aanmerkelijk
dunner dan die van I9I7, de raamopeningen zonder roedeverdeling
komen in deze afmetingen in het overige werk van Oud niet voor. 143
De noordgevel van de eetkamer werd eveneens gewijzigd. Beneden
kwam in plaats van het oorspronkelijk excentrische raam een nieuw
over de volle breedte onderbroken door twee ronde kolommen. De
wijziging van het raam daarboven moet twee maal hebben plaatsgehad. De tekening van I9I7 toont een flink raam in het midden, de
foto die A. Roth nam tijdens de verbouwing in I928 toont twee
nagenoeg vierkante ramen. 144 Hitchcock beeldt een foto af ná de
voltooiing van de bouw en daar is boven één groot raam in het midden te zien. 145 Kennelijk heeft er tijdens de verbouwing een wijziging
plaatsgehad.
Oud verzorgde voor de serre en de aanliggende woonkamer ook
het interieur. Dat leidde tot een gewijzigde versie van de Stuttgarter
stoel van I927 (zie p. 20I).

Villa •Allegonda' te Katwijk aan Zee
1927-1928-1931
Door aankoop en grondruil kreeg eigenaar Trousselot rond de villa
'Allegonda' in Katwijk aan Zee de beschikking over meer grond (ca.
900 m 2 ) dan de oorspronkelijke 300 m 2 • Het besluit van zijn moeder,
de weduwe Allegonda C.J.M. Trousselot-Martens om met haar
zoon permanent in Katwijk aan Zee te gaan wonen was aanleiding
tot een nieuwe opdracht aan Oud voor een aanzienlijke uitbreiding
van deze villa. 141
Oud, tien jaar ouder en rijper, greep de kans aan om het huis te
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verlossen van de twijfel tussen kubistische en Afrikaanse architektuur. Hij bouwde er aan de noordzijde een grote serre bij met een
dakterras en wijzigde tegelijkertijd op tal van plaatsen de details, o.a.
door alle houten ramen van I9I7 te vervangen door stalen ramen,
terwijl vorm en plaats ervan in de gevels eveneens werd gewijzigd.
Hitchcock schreef hierover in I93I:
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P. Meller had ook hier in de uitvoering een belangrijk aandeel. 146
In I93I volgde nog een uitbreiding. Ditmaal werd aan de voorzijde een biljartkamer toegevoegd met bovengelegen slaapkamer plus
badkamer. Daarvoor werd de - ongewijzigde - voorgevel ongeveer
zes meter naar voren geplaatst. Langs de weg naar de zeesluis werd
de kelderverdieping uitgebreid met een garage. 147
De villa' Allegonda' overleefde als enig bouwwerk in de omtrek de
tweede wereldoorlog en de sloop van alle opstallen voor de bouw van
de 'Atlantikwall' door de bezetters omdat er officieren in werden
gehuisvest. De eigenaar Trousselot overleed in I956 te Den Haag en
liet zijn bezittingen na aan de Paters Jezuïeten. De orde verkocht het
pand in I957 in ongewijzigde toestand. De villa' Allegonda' bestaat,
door tal van verbouwingen ernstig geschonden, nog steeds, nu als
Hotel Savoy. Oud trachtte vergeefs het gemeentebestuur van Katwijk voor dit huis 'dat nogal in de belangstelling staat' te interesseren.148

92. Rotterdam, Blijdorp, 1931;
(boven) eerste plan plattegrond;
(onder) perspectief vanaf de daktuin
voor oude mensen.
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91 . Brno, perspectieftekening driefamiliehuis. 1928.

Drie-familiehuis te Brno (Brünn) 1928
In I928 ontwierp Oud een woonhuis voor drie families te Brno, dat
niet werd uitgevoerd. Opmerkelijk is dat hier vormen voorkomen die
wijzen op een behoefte aan meer plastiek: de vrije trappen aan de
achterzijde, de ronde beëindigingen van de linker vleugel en vooral de
halfcirkelvormige spant-gelijke toevoegingen op het entreedak, ornamentale toevoegingen zonder konstruktieve betekenis. Ze zullen
een rol spelen in Ouds onderzoek naar de toepasbaarheid van het
ornament ruim tien jaar later. Het ontwerp bewijst dat de latere ontwikkeling minder een plotselinge mutatie is dan sommige kritici willen geloven.
_
In de literatuur is dit ontwerp zelden afgebeeld. 149 Gezien de zorgvuldige wijze waarop hij publikaties over hem of door hemzelf verzorgd placht te kontroleren en te korrigeren, mag wel worden aangenomen dat Oud dit werk niet erg geslaagd vond en het daarom
nimmer naar voren bracht.

/
I

Volkswoningbouw Blijdorp 1931-1932
Het laatste ontwerp voor volkswoningen dat Oud in dienst van de
gemeente maakte, lag in het uitbreidingsplan Blijdorp van ir. W.G.
Witteveen. Van dit plan werd, na aanvankelijk ruime opzet, een
tweede, sterk bezuinigde versie gemaakt. Evenwel zonder succes: het
projekt werd niet uitgevoerd omdat bij aanbesteding de woningen
per stuk f 300,- te duur bleken te zijn.
Oud wijzigde de opzet van het uitbreidingsplan in zoverre dat hij
geen traditioneel gesloten blok ontwierp, maar strokenbouw toepaste, naar de hoofdopzet waarvoor zijn woningen in de Weissenhofsiedlung eigenlijk ontworpen waren. Bij een oost-west-oriëntering
van de rijen liggen dan alle woonkamers op het zuiden. De plattegronden van Tussendijken zijn hier in zoverre los gelaten dat een
gemeenschappelijk trappehuis per verdieping toegang geeft tot twee
woningen. Hoewel het konstruktiepriricipe niet werd aangegeven, is
de opzet zo dat de vloeren de spanwijdte hebben van één woning. In
de gevels worden de raampartijen uitsluitend onderbroken ter plaatse
van de woningscheidende wanden, aan de tuinzijde is er bovendien de
onderbreking tussen het woonkamerraam met lage en het keukenraam met hoge borstwering. De tuinen tussen de blokken worden
over de tuindiepte aan de blokeinden afgesloten met een éénlaagse
bebouwing. Deze laagbouw was bestemd voor ouden van dagen en
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q6. Brief van R.P. E. Trousselot

II

juni

1928: '( ... )hoop dat u met mevrouw Oud

eens spoedig komt kijken wat uw rechterhand gewrocht heeft' NDB/Oud.
147. Tj. Bottema. Miin leven, Buitenpost
1976, 88 en 89, ets van 'Allegonda' gemaakt in deze fase.
148. Brieven van Oud aan B& w Katwijk
van 19 mei en 8 juni 1957. Antwoord van
B&w 18 juni 1957, NDB / Oud. De
'Moorse' kamer is nog vrijwel in takt, evenals de wit marmeren trap naar de verdieping
met verchroomde leuning.
149. Cat. Florida State University, The
Architecture of].]. P. Oud I906-I963, 50,
51.
150. Op. cie. (noot 56), 150, 151, 152.
151. Tafuri, Ciucci, Muratore, Neder-

landse Architektuur in Internationaal Perspectief, Amsterdam 1981, 20.
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grote gezinnen. Het dak daarvan was bestemd als daktuin voor oude
mensen.
Het oorspronkelijke plan bevat een onderbouw met royale bergingen, de woningen hebben alle een douche. De woonkamers hebben
een frontlengte van 5 meter bij een diepte van 3,70 meter. De diepte
van het blok bedroeg 8,55 meter. Alle slaapkamers kregen een breedte van 2,05 meter. In het bezuinigde plan verviel de onderbouw en
daarmee de berging met wasdrooghofje. De blokdiepte werd 9,50
meter. Om en om kregen de woningen nu twee of drie slaapkamers.
Als gevolg van het konstruktieprincipe was een andere raamvorm
mogelijk en zo ontstond er een geheel andere gevel dan in Tussendijken. Aan de straatzijde werd het ritme vooral bepaald door de
trappehuisramen, aan de tuinzijde waren het vooral de woonkamerbalkons die voor afwisseling zorgden. In het bezuinigde plan vervielen de balkons, de bandramen werden door tussenliggende dammen
opgedeeld. De goed verzorgde perspektieven van dit plan worden nu
nog voor illustratie en boekomslagen gebruikt. 150 M. Tafuri spreekt
van 'zeer opmerkelijke experimenten als Blijdorp van Oud' . 151
In het aanvankelijke plan is op zorgvuldige wijze rekening gehouden met het was- en droogprobleem en de berging in het onderhuis.
De keuken, de douche en de wc. zijn in een goede plattegrond kompakt samengevoegd, maar de weg naar het rrappehuis loopt via de
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93. Pinehurst, V.S., Johnstonhuis,
1931, voorstudie.
94. Pinehurst, V.S., Johnstonhuis,
1931, plattegrond begane grond.

woonkamer. De rangschikking van de slaapkamers ten opzichte van
de woonkamer is nog vrijwel gelijk aan Tussendijken. Er is geen
mogelijkheid om de nevenvertrekken overdag te betrekken bij het
wonen, zoals dat het geval was bij de woningen van J. H. van den
Broek, in I930 gebouwd voor de woningbouwvereniging 'Eendracht' . 152 Daar is de mogelijkheid aanwezig om door schuifdeuren
een flexibel gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Bedenkelijk
in Van den Broeks oplossing is dat de ouderslaapkamer met de schuifdeuren dicht, door het bed in tweeën wordt gedeeld, dergelijke oplossingen treft men bij plannen voor het Existenzminimum van May
ook wel aan. Bij Oud zijn de vertrekken onafhankelijk van elkaar
geheel bruikbaar, zij het met bescheiden meubilair. De voorkeur zal
individueel verschillen.
Nieuw in Ouds opzet is de gedachte om bejaarden in hetzelfde
komplex onder te brengen. Door het gedeeltelijk afsluiten van de
open einden tussen de blokken wordt het straatbeeld daar duidelijker
en rustiger. Een oplossing die door M. Stam in de Siedlung Hellerhof
te Frankfurt am Main I928-I930 al was toegepast en in I933 door
B. Merkelbach en Chr. Karsten in het plan Landlust, Amsterdam,
zou worden overgenomen. 153
Architektonisch bezien vormt dit ontwerp een nieuwe stap - vrijwel de laatste - in de ontwikkeling van Ouds woningbouw-projecten. Het gemeenschappelijk trappehuis in zijn moderne vorm doet
zijn intrede, de stapelbouw wordt losgelaten. 154 De door Fanelli,
waarschijnlijk op gezag van Wiekart, getrokken konklusie dat er
sprake zou zijn van 'verhoogde voetgangerswegen' berust op een foutieve waarneming. Vermoedelijk is daarvoor de fraaie perspektief
verantwoordelijk, getekend met de daktuin voor oude mensen als
standpunt.
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95. Pinehurst, V.S., Johnstonhuis,
1931, maquettefoto's.

152. Op. cit. (noot 69), afb. I2oa/b.
15 3- Ibid. I29.
154. Stapelbouw is de bouwwijze waarbij
-meestal gemetselde-wanden de vloeren
dragen.
155. M.van Rooy. 'Met rood moet je
voorzichtig zijn. Alleen een toefje'. NRCHandelsblad, 31 december 1981. 'P.Johnson mag hebben getracht Oud naar Amerika te lokken met het zinnetje: "I make
you famous"'en met de belofte het Museum
of Modern Art te mogen bouwen (... )'
156. Tentoonstelling in het Museum of
Modern Art te New York, geopend 9 februari 1932. Deelnemers waren, voor Duitsland: L. Mies van der Rohe, W. Gropius en
0. Haesler, voor Frankrijk: Le Corbusier,
voor Nederland: J. J. P. Oud. De tentoonstelling reisde vervolgens naar Milwaukee,
Cincinatti, Philadelphia, Los Angelos en
Cleveland.
15 7. H. P. Berlage, Normalisatie in Woningbouw, Rotterdam 1918, 6.
158. Op.cit. (noot 56), 83.
159. Ongedateerde brief van Oud aan Van
Doesburg (1921): 'De gemeente verveelt
me ook. Nu mijn 1000 woningen in aanbouw zijn en ik dat genormaliseer onder de
knie heb, is het interessante er af en ik zie er
geen heil meer in.' DVR.

Huis Johnson, Pinehurst, North Carolina 1931
In I93 I kreeg Oud van Philip Johnson opdracht een huis te ontwerpen voor diens moeder op een klein terrein in Pinehurst in de Verenigde Staten. Johnson maakte kennis met Oud op een reis door
Europa omstreeks I928 met H.-R. Hitchcock, die enige publikaties
voorbereidde. Johnson stamde uit een vermogende en invloedrijke
familie, zijn vader was secretaris van J. D. Rockefeller jr. In I93I
stichtte hij de architektuurafdeling van het Museum of Modern Art
in New York en stelde zichzelf aan het hoofd daarvan. Hij wilde Oud
overhalen naar Amerika te komen 'to make him famous' . 155 In februari I93I werd in dit museum een tentoonstelling gehouden van
moderne architektuur, waar voornamelijk werk tentoongesteld werd
van Europese architekten: Le Corbusier, Oud, Gropius en Mies van
der Rohe met Wright als kontrast, naast enig werk van andere Amerikanen, Hood, Howe & Lescaze en Neutra. Het ontwerp voor het
huis Johnson reisde zodoende als maquette in de tentoonstelling vanaf I93I langs vele Amerikaanse steden in het kader van 'de tentoonstelling over International Style, zo genoemd naar het gelijknamige
boek van Hitchcock en Johnson. 156
Deze opdracht gaf Oud de unieke kans om een vrij ontwerp te
maken voor een vermogende opdrachtgever, ongeveer wat een architekt zich kan dromen. Aanvankelijke schetsen tonen een ontwerp
waarin de woning, opgehangen in een draagkonstruktie, zweeft boven het terrein, daarmee slechts verbonden door een cilindrisch trappehuis. Het uitgekristalliseerde ontwerp is vrij statisch en stroef. Verschillende oplossingen geven enige associatie met werk van Mies van
der Rohe: tuinmuren in centrifugale ruimte-omsluiting; dakondersteuningen met cilindrische wandfragmenten. De raamindeling van
de gesloten vleugel geeft dit deel weer een Berlagiaans aanzien, de
aansluiting van de garage voegt zich niet in het ritme van de penanten. Van de zwevende opzet in de eerste schetsen bleef dat idee herkenbaar in de op één poot geplaatste 'sunroom'. Het op zich interessante gegeven wordt door de geringe afstand tot de hoofdmassa en
overbemeten passages naar de verdieping en de tuin zo massief, dat
van zweven niet meer kan worden worden gesproken.
Door de algemene krisis zag de familie Johnson af van de bouw.

I

1

'

110

Ouds opgang als architekt van het Nieuwe Bouwen

111

Oud a Is architekt in dienst van de gemeente Rotterdam 1918-1 933

Een balans van Ouds
woningbouw-architektuur
Zijn besluit om in dienst van de gemeente Rotterdam te gaan bezorgde Oud een ruim studieterrein op het gebied van de woningbouw.
In ongeveer tien jaren tijd kreeg hij een aantal projecten van zeer
uiteenlopende aard te realiseren waarbij de stedebouwkundige randvoorwaarden van geval tot geval verschilden.
Spangen was een oefening waarin Oud met, ten dele geleende,
plattegronden en vaststaande rooilijnen 'een onbewegelijk ritmisch'157 stadsgezicht bouwde. Een oefening in aandacht zowel voor
het probleem van de organisatie van de afzonderlijke woning als van
de blokken. Het ontwerp is later wel bestempeld als 'een van de
belangrijkste resultaten van de Nederlandse avantgarde' . 158 In de
plastische hoekoplossingen van de blokken VIII en I x treedt De Stijlinvloed duidelijk aan den dag.
In Tussendijken plukte Oud de vruchten van zijn in Spangen opgedane ervaringen. Vooral de binnenterreinen oogstten bijval.
Oud-Mathenesse werd een synthese van rationele strengheid in
aanleg en doorgevoerde normalisatie van het woningtype in een bewonderenswaardige verfijning van subtiele variaties. Stedebouwkundig werd de terreinvorm als gegeven uitgebuit tot een verrassende
oplossing. In de kleurtoepassingen toont Oud zijn persoonlijke.verwerking van De Stijl-opvattingen.
De rij arbeiderswoningen te Hoek van Holland toont ingenieuze
plattegronden die schijnbaar zonder moeite het schakelen van drie
verschillende typen mogelijk maakt. De architectuur van de voorzijde is van een superieure gaafheid, die echter niet werd bereikt met
de allereenvoudigste hulpmiddelen. De achterzijde haalt dit niveau
niet.
In de Kiefhoek toonde Oud op zijn best hoe het mogelijk is .een
goedkope woonwijk te bouwen en met de allergoedkoopste materialen effecten van vormen en kleur te bereiken. De stedebouwkundige invoeging is knap door zijn ogenschijnlijke eenvoud en van zelfsprekendheid.
De deelname aan de Weissenhof-Siedlung te, Stuttgart was zeer
eervol. Ouds plan was vooral kompakt van plattegrond en zijn woningen vroegen de laagste huren van dit modeldorp. Het hellende
terrein dwong tot een perceelsgewijze opdeling van de gevels waardoor horizontale effecten niet te realiseren waren. Architektonisch
vertoont het plan minder kwaliteiten dan het eerdere werk.
Het ontwerp voor de étagewoningen in Blijdorp toont voor het
eerst een gemeenschappelijk trappehuis in moderne zin en wijst op
voorgenomen toepassing van een betonskelet. De verhoogde voetgangerswegen die volgens hardnekkige bewering van sommige kritici
de blokken onderling zouden moeten verbinden zijn een fiktie.
Met dit ontwerp sloot Oud feitelijk zijn woningbouw-ervaring af.
Het enige naoorlogse project te Arnhem (195I) werd geen succes.
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B.

160. N. Luning Prak. 'De Van Nellefabriek
te Rotterdam', Bulletin K.N.O.B. 19691970, 123-136; ook: H. F. W. Bantje. Twee

eeuwen met de Weduwe. Geschiedenis van
de Erven de Wed.]. van Nelle, r782-r982,
Rotterdam 1981, 104-105.
161. Brief van F. Becker, Düsseldorf, 30
mei 1927, NDB / Oud.
162. Oud vertelde eens aan H.O. kennis te
hebben gemaakt met oefeningen van een
'Turnverein' en hij verwachtte daar niets
goeds van.
163 . Hoewel psychische problemen vandaag ten dele van hun taboe zijn verlost,
blijven dergelijke details in beschouwingen
een omstreden zaak. Zie o.a. J. Aarts, 'De
psychohistorie in Amerika', in Skript, tijdschrift voor geschiedenisstudenten 1981 /
1982, nr. 4, 198 e.v. en A. Lehning. 'Over
J.J. Slauerhof', Juffrouw Idastraat II,
Huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
juni 1981, 1:
'( ... ) het is de plicht van vrienden van de
auteur om ook na zijn dood het geheim van
zijn persoonlijk bestaan te respecteren. Dat
is een nobele restrictie en daar ben ik het in
beginsel mee eens. Maar, respect is een rekbaar begrip. Respect voor wat? Respect
voor wie? (... ) Het lijkt mij een probleem
dat van geval tot geval moet worden bezien
en dat daarvoor geen stringente regels te
formuleren zijn.'
In het geval Oud hebben psychische problemen zo duidelijk invloed gehad, dat
vermelding niet achterwege kan blijven.
164. Geheel onopgemerkt bleven Ouds
moeilijkheden niet. Omstreeks 1927-1928
vertoonde het handschrift een opvallende
verandering, mogelijk onder invloed van
medicijnen.
S. Giedion schreef 22 juni 1928: 'Zuerst
einmal freue ich mich über die Festheit und
Gesammeltheit der Schrift die mir besser
als alle Worte mitteilt class Sic endgültich
wieder dem Aktivum des Lebens gewonnen
seien.' NDB / Oud.
C. Vos (vriendin van 1. Lieferinck, toen als
b1nnenhuisarchitekte bij Oud werkzaam)
schreef 15 februari 1928: 'Ik hoop dat je
gauw weer beter bent en daarvoor niet te
veel broom zult gebruiken.' NDB/Oud.
Zie voorts de brief aan B. Taut van 17 juni
1923 en die aan C. Giedion-Welker van
24 juli 1926 en van]. W. de Gruycer van 21
februari 1931, NDB/Oud.
16 5. Betreffende dit ontslag is slechts het
afschrift aanwezig van een brief van Oud
aan het College van B& w te Rotterdam
van 15 oktober 1932, die luide:
'Mijn Directeur bracht mij over de wensch
van de Commissie voor de Volkshuisvesting
behelzende dar door mij aan Uw College
wachtgeld zoude worden aangevraagd.
Aangezien deze wensch niet juist gefundeerd is, en, naar mij is medegedeeld, tot
uiting is gekomen mee algemeene stemmen
in een door de Wethouder van mijn Dienst
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Al in 1923 schreef Oud aan Van Doesburg dat de gemeente hem
verveelde, 'Het interessante is eraf en ik zie er geen heil meer in.' 159
Uit verschillende aanwijzingen is af te leiden dat Oud de dienst - en
de zekerheid - echter niet dorst te verlaten.
In 1925 overleed architekt M. Brinkman, die voor directeur C. H.
van der Leeuw werkte aan een ontwerp voor de nieuwe fabriek van
Van Nelle. Direkt daarop wendde Van der Leeuw zich tot Oud. Aangezien Van der Leeuw hem onvoldoende zekerheid kon geven aangaande een definitieve opdracht durfde Oud dit na lang wikken en
wegen niet aan. 160 Ook het aanbod voor een professoraat te Düsseldorf wees hij af. 161 Hij was niet gerust op de ontwikkelingen in
Duitsland. Bij zijn bezoeken daar had hij gemerkt dat men er niet van
zins leek zich neer te leggen bij de vrede van Versailles. 162
Inmiddels werd Ouds doen en laten in toenemende mate bepaald
door zware depressies, die hem bij tijden het werken geheel onmogelijk maakten en zelfs dwongen tot huis- en bedarrest. Dergelijke verschijnselen waren in die jaren maatschappelijk taboe. 163 Oud en zijn
vrouw slaagden erin een en ander voor de buitenwereld te verbergen,
dikwijls slechts met hulp van een netwerk van verdichtsels. 164 De
inzinkingen van 19n, 1923 en 1925 werden ten dele opgevangen in
buitenlandse reizen. Met het najaar van 1926 zette een zeer slechte
periode in, die hoofdzakelijk werd doorgebracht in ziekteverlof. De
aanleiding tot deze depressie was waarschijnlijk vermoeidheid en teleurstelling na het afwijzen van zijn beursprojekt.
Van 1928 tot 1930 verbleef Oud met zijn gezin te Kijkduin, bij
Den Haag, waar hij regelmatig door zijn medewerkers werd bezocht
om het kontakt met de dienst te onderhouden. Van scheppend werk
was geen sprake.
In 1930 keerde Oud terug, nadat hij van het Rotterdamse gemeentebestuur na veel aandrang en tegen de toenmalige voorschriften in,
toestemming had gekregen om in het nabije landelijk gelegen Hillegersberg te wonen, toen nog een zelfstandige gemeente.
In 19 3 3 beëindigde de gemeente het dienstverband. De Commissie
voor Volkshuisvesting had met algemene stemmen besloten dat Oud
op wachtgeld zou worden gesteld. 165 Deze beslissing was waarschijnlijk gebaseerd op overwegingen van uiteenlopende aard. Met het
door de krisis inzakken van de werkgelegenheid werd het voor overheidsdiensten aantrekkelijk personeel te laten afvloeien onder de zgn.
wachtgeldregeling. Naast ekonomische motieven zullen voor de
kommissie in haar eenstemmigheid verschillende argumenten een rol
hebben gespeeld: Ouds regelmatig verlof voor lezingen, bouwen in
Stuttgart en ten slotte voor ziekte en daarnaast zijn toenemende beroemdheid.166 Aangenomen mag worden dat Witteveen, die in 1926
stadsarchitekt werd en in 1931 direkteur van Stadsontwikkeling als
zelfstandige dienst, het vertrek van Oud niet in de weg zal hebben
gestaan. De wachtgeldregeling had tot gevolg dat Oud zich met ingang van 193 3 als partikulier architekt vestigde in Hillegersberg.
Er waren geen opdrachten en door de ekonomische krisis waren er
slechts minieme kansen om die te krijgen. Men wist nauwelijks dat
Oud de gemeentelijke dienst had verlaten en zelfstandig werk zou
mógen doen. Er volgden moeilijke jaren.
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geleide vergadering, spreekt hieruit een
dusdanig gebrek aan vertrouwen in mijn
persoon, dat ik Uw College bij dezen verzoek mij overeenkomstig bovenbedoeld
advies wel eervol te willen ontslaan uit den
Gemeentedienst onder toekenning van
wachtgeld.
Met verschuldigde gevoelens, Architect.
afdeelingchef "Volkshuisvesting en Bouwpolitie" Rotterdam'. DNB/ Oud.
Oud, die beschikte over een goed versneden
pen, moet zeer geëmotioneerd zijn geweest
om zo'n slecht geredigeerde brief te verzenden. Aangezien het gemeentelijk archief
van de afdeling in de meidagen van r 940
verbrandde, zijn er geen verdere stukken
beschikbaar.
r66. D. F. van de Pol. ' De roem heeft hij
haast met zijn bloed gekocht', Vrii N eder/arzd, r 5 maart r969. 'Maar toen hij eenmaal zo bekend werd waren ze daar bij de
gemeente Rotterdam niet zo blij mee. Ze
vonden het geloof ik nier zo dól dar ze zo' n
beroemde architekt in dienst hadden.' (Interview met mevrouw Oud-Dinaux.)
r67 . Correspondentie met P.J ohnson
r9 3I-r9 32, NDB / Oud.
r6 8. Bij navraag bleek de heer S. A. C.
Begeer zich aanvankelijk hiervan niets te
herinneren. Een in de correspondentie met
name genoemde heer Waldherr berichtte
ren slotte r6 juni r98r: ' De ontwikkeling
van de nagestreefde eindvorm verliep traag;
er waren lange wachttijden voor beoordeling. De produktie is nooit rot stand gekomen.'
r69. De correspondentie is niet zonder humor vanwege een cheque voor honora rium ,
door Oud geweigerd en daarna diverse malen heen en weer gezonden met al s bijnaam
de ' Flying Dutchman' .
170. J.J.P . Oud. Nieuwe Bouwkunst in
Holland en Europa, Amsterdam r 9 3 5, herdruk Amsterdam r98r.

c.

Philip Johnson bezorgde Oud uitnodigingen van het Museum 9f
Modern Art en de Columbia University om lezingen te komen houden in Amerika. Hij stelde zelfs de opdracht voor een nieuw te bouwen museum in vooruitzicht wanneer hij zou willen blijven. 167 Oud
bedankte, evenals voor de uitnodiging in 1936 om hoogleraar te worden aan de Harvard University. Angst voor terugkeer van psychische
moeilijkheden hield hem voortdurend bezig.
Kleine opdrachten als stoelontwerpen voor Metz & Co, een niet
uitgevoerd woonhuis voor zijn zwager C. J . E. Dinaux en enige modellen voor de Zilverfabriek Kon.Begeer te Voorschoten - brievebussen en deurknoppen - die eveneens niet werden uitgevoerd, gaven
een zekere noodzaak tot dagelijkse discipline. 168
In 193 3 publiceerde Oud- voor het eerst na lange tijd - een artikel 'European Movement toward a new Architecture', in het engelse
blad The Studio vooraf gegaan door een kribbige correspondentie
over de vertaling. 169 In 193 5 volgde de Nederlandse uitgave in boekvorm.170
In dat jaar hield Oud ook voor het eerst na jaren weer lezingen, de
belangrijkste voor het Delftse Studentengezelschap 'Practische Studie' over de Nieuwe Zakelijkheid. Ontwerptekeningen en vrije schetsen uit deze jaren zijn vaak uitgewerkt tot aquarellen met romantische tuinen in volle bloei. Oud leek zich daar meer in uit te leven als
schilder - zijn jeugdwens - dan als architekt. Een en ander wijst op
een grotere innerlijke rust en op de behoefte aan bevrediging van
bepaalde esthetische verlangens.

Een onderzoek naar de sociale betekenis van Ouds woningbouw werd
tot dusver nauwelijks ondernomen, daargelaten de studie van B.
Rebel, die Oud in de eerste plaats wilde zien als een estheet. 171 Zoals
toegelicht nam Oud de funktie bij de gemeente aan om de militaire
dienst te ontlopen. 172 Hij was niet sterk gemotiveerd om sociale problemen te helpen oplossen zoals bij voorbeeld zijn tijdgenoot Van
Loghem. Dat neemt niet weg dat Oud, eenmaál ervoor gesteld, zich
bij de gemeente van stonde af aan inzette voor de problemen van de
volkswoningbouw waarmee hij werd gekonfronteerd. Enerzijds is
daaraan de inspirerende leiding van ir. Plate debet, anderzijds was
Oud een consciëntieus en plichtsgetrouw man die zich met voortvarendheid kweet van hem opgedragen taken.
Een kritische beoordeling van de sociale aspekten van Oud en zijn
projekten zou plaats kunnen hebben aan de hand van:
het oordeel van kritici van voldoende gewicht;
een onderzoek naar de drijfveren van de ontwerper;
een beoordeling van die beide aspekten.
De drie gezichtspunten zullen achtereenvolgens aan de orde worden gesteld.

Het oordeel van kritici uit verschillende perioden
Het was de zeer sociaal ingestelde Van Loghem die in 1930 over de
Kiefhoek schreef in de Groene Amsterdammer:

,

De gemeente Rotterdam heeft door dezen bouw getoond durf te
bezitten en den architect Oud komt de eer toe getoond te hebben,
dat de nieuwe architectuur niet meer als luxe uiting beschouwd
moet worden, maar dat met zeer bescheiden middelen op geheel
moderne wijze een arbeiderswijk te stichten is, die niet alleen voor
den voorbijganger, maar wat belangrijker is, voor de bewoners een
dagelijksche vreugd is. 173
I7 I. B. Rebel. ' De volkswoningbouw van
J.J.P. Oud' , Kunsthistorisch jaarboek I977,

96. Renesse, standaardzomerwoning, 1934; met romantische
tuin .

127-167.
r72. Op. cir. (noot 155): '( ... )opeen ge-

geven moment moest hij kiezen russen het
bouwen van arbeiderswoningen of de militaire dienst. Van twee kwaden heeft hij het
minste gekozen : de arbeiderswoningen.'
(Interview met mevrouw Oud-Dinaux.)
Op. cit. (noot 16 6), '( ... ) het idee dat hij
misschien onder dienst moest, was een
schrikbeeld voor hem-hij zou er gewoon
niet tegen gekund hebben, hij was veel te
sensitief. Gelukkig is het niet gebeurd.' (Interview met mevrouw Oud-Dinaux.)
G. K. Oud deelde mee dat vooral (de latere)
mevrouw Oud de militaire dienst verafschuwde: zij wilde vóór 1914 liefst weg
naar Engeland.
173 . J. B. van Loghem. 'Nederlandsche
Bouwmeesters', D GA , 5 april 1930 .
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Vertrek uit gemeentelijke dienst; de jaren 1933-1937
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Van Loghem vergelijkt de Kiefhoek met het tuindorp Vreewijk en
dan:
(... )wordt het ons duidelijk welk een grooten slag wij vooruit zijn
gekomen( ... )
De moderne industrie-arbeider past niet meer in een dergelijke
woning ( ... )
(... ) de lange ramen werpen een overvloed van licht in alle vertrekken (... ) . 173
Van Loghem richt zich duidelijk op de kwaliteit van de woning zonder zich te laten afleiden door esthetische overwegingen.
Omstreeks dezelfde tijd betrok de internationaal bekende H.-R.
Hitchcock jr. Oud in zijn beschouwingen. Diens kommentaren leveren voor het sociale aspekt weinig op, ook al valt het woord sociaal
verschillende keren:

Oud als sociale woningbouwer

- Le coté social de l'architecture y est admirablement servi (... )
Tussendijken.
- 'Oud-Mathenesse' présente un village modèle du plus haut intérêt sociologique (... )
- Dans l'avenir la rue de Hoek van Holland et l'églisede'Kiefhoek'
doivent rester parmi les monuments les plus réprésentatifs de notre
époque du point de vue des recherches et des premières mises au
point, autant pour la juste application des nouveaux principes
constructifs et sociaux (... ) 1 7 4
Aangezien in die tijd sociale woningbouw in Amerika niet of nauwelijks aandacht kreeg, is het de vraag of Hitchcock de Europese woningbouw ooit vanuit die hoek zou hebben bezien.
Eveneens in 193I publiceerde J. W. de Gruyter een artikel over
Ouds werk dat in feite geheel gericht is op de esthetische aspekten van
de architektuur. Hij zag het Rotterdamse werk voor Oud in hoofdzaak als een kwelling toen hij schreef:
Want het wil wat zeggen, ruim tien jaar achtereen volkswoningen
bouwen, d.i. ruim tien jaar woekeren met minimale afmetingen,
worstelen met den voorgeschreven eisch van strikte economie, vijfpootige schapen fokken en dan nàg met alle kracht die men in zich
heeft ernaar streven het verre ideaal nabij, vlak-bij te brengen. Ik
betreur het niet dat Oud steeds weer zijn krachten aan deze ondankbaarste aller opgaven heeft moeten stalen, al zou men hem
thans graag ànder en grooter werk toewenschen (... ) 175
De redaktie is zeker door Oud geïnduceerd. 176 Als De Gruyter optimale huisvesting voor de eenvoudigsten 'de ondankbaarste aller
opgaven' noemt, moet dat een weerspiegeling zijn geweest van de
indruk die Oud hem daarvan gaf.
De Gruyter zag bovendien in de kwaliteit van Ouds werk bij de
gemeente geen vooruitgang:
Want tot nog toe kreeg men bij het bestuderen zijner werken onwillekeurig den indruk als van iemand, die achteruit loopt om een
punt te bereiken van waaruit hij opnieuw in voorwaartsche richting kan beginnen.
en dan
(... )kan hij met volkomen beheersching zijner door ascese en discipline gezuiverde middelen regelrecht op zijn doel afgaan en scheppen vanuit innerlijken invloed. 175

I74· Op. cit. (noot 48), ongep.
I75· W.J.de Gruyter. 'Moderne Nederlandsche Bouwkunst en J.J. P. Oud', Elseviers Maandschrift, XLI (I93I).
I76. Briefwisseling Oud-De Gruyter I93I
NDB/Oud.
I77. Aangaande de kwaliteit van de woningen ging de anecdote dat een bewoner
aan zijn buurman toestemming vroeg gebruik te mogen maken van diens in de
muur geslagen spijker om aan de andere
kant óók iets op te hangen.
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Gegeven de wijze waarop Oud tussen 1918 en 1923 greep op de
problematiek van de woningbouw begon te krijgen, berust De
Gruyters indruk van achteruit lopen op een verkeerde waarneming.
Over de woonkwaliteiten van de woningen geen woord. 177 Als
kurieus technisch snufje krijgen de verhoogde speelterreinen, waar
het zand eerder droogt, de aandacht. Vergeefs zoekt men naar enige
aanduiding die het plan betrekt op de bewoners, hun wensen en eventuele - bezwaren, op één zinsnede na:
Door dit complex van Oud zijn wij een geweldigen stap nader
gekomen tot het doel.
maar dan haalt De Gruyter Van Loghem aan. 173 In feite is De Gruyter
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I78. W. C. Behrendt. Modern Building. lts
Nature, Problems and Farms, New York
I937, I53•
I79· Cat. Rotterdam Museum Boymans.
].]. P. Oud, J. W. de Gruyter. Rotterdam
I95I.
I8o. G. Veronesi. ].].Pieter Oud, Milaan
I953·
I8I. Ibid. 35 en 88.
I82. B. Zevi. Storia dell'architettura moderna, Turijn I950, I48.
I83. K. Wiekart. a. Cat. Den Haag Gemeentemuseum, Herdenkingstentoonstelling].]. P. Oud, Den Haag, I 964; b. 'Oud
als woningbouwer', De woningbouwvereniging. Maandblad van de nationale woningraad, I964, 96-rnI; c. ].]. P. Oud,
Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland, Amsterdam I965.
I84. Op. cit. (noot I83b), 96. De tekst
luidt: 'Groote kunst staat in noodzakelijk
verband met het maatschappelijk streven
van de tijd. De zucht tot ondergeschikt
maken van het individueele aan het gemeenschappelijke vindt men in het dagelijks leven, evenals in de kunst, gereflecteerd in de behoefte tot organiseeren van
individueele elementen tot groepen: vereenigingen, bonden, maatschappijen, trusts,
monopolies, enz. Dit samengaan van geestelijk en maatschappelijk streven, een noodzakelijkheid voor cultuur, vormt de grondslag
voor stijl.
I85. Ibid.
I86. Ir. A. Bos, destijds direkteur van de
dienst Volkshuisvesting deelde H.O. mee
Oud opdracht te hebben willen verstrekken
voor herbouw naar de geldende normen.
Oud meende dat zijn ontwerp van I92I zó
goed was, dat het identiek herbouwd diende
te worden, van wijzigingen wilde hij niet
weten. Bos vond dit onaanvaardbaar. Een
bezoek ter plaatse had Wiekart kunnen leren
dat deze herbouw geen werk van Oud kón
zijn vanwege zijn Delftse School-details.
I87. Op. cit. (noot I83 b), rno.
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slechts een bewonderende kroniekschrijver over de kunstenaar Oud,
wat bangelijk om de verkeerde toon aan te slaan, zoals uit zijn brieven aan Oud blijkt. 176
W. C. Behrendt, door Oud in zijn korrespondentie aangehaald als
kenner met veel waardering voor Ouds werk, wijdde daar in Modern
Building (1937) vele bladzijden aan, doch ook hier wordt het sociale
aspekt minder belicht dan de vorm. 178 Naar aanleiding van Ouds
zestigste verjaardag in 1950 schreef De Gruyter het voorwoord in de
katalogus bij de jubileumtentoonstelling in het Museum Boymans te
Rotterdam. 179 Dit artikel was in grote lijnen een herhaling van het
artikel van 193 1.
In 19 5 3 verscheen 'J. J. Pieter Oud' van de hand van de Italiaanse
Giulia Veronesi. 180 Zij verwijst regelmatig naar Hitchcock en B. Zevi.
Op twee plaatsen in het boekje, valt het woord 'sociale', maar zonder
verdere toelichting. 181 • B. Zevi trachtte aan te tonen dat Ouc;ls 'culturele ideaal' lag in 'het zoeken naar een onpersoonlijke rust', naar
'archaïsch absolute vormen' . 182 Ook daar is de belangstelling geheel
gericht op de esthetika.
In de jaren zestig, naar aanleiding van de dood van Oud in 1963,
verschenen er een aantal nieuwe publikaties. Nu zijn deze vooral van
de hand van K. Wiekart. 183 Wiekart wijst op het verrassende in de
samenvoeging van sociale bewogenheid en esthetika in één artistiek
kredo. Hij zag over het hoofd, dat Oud dit gemeen had met de door
Oud zo bewonderde Berlage. De 'behoefte tot organiseeren van individuele elementen tot groepen .. .' is bij Oud echter nooit zo uitgesproken gebleken. 184 Gedurende diens hele loopbaan tekent zich
diens neiging af om als eenling te opereren en buiten de georganiseerde groeperingen te blijven: De Stiil verliet hij na korte tijd, het lidmaatschap van Opbouw duurde slechts enkele jaren, de tweede periode na de oorlog nog korter. De korrespondentie toont op tal van
plaatsen de afwijzing van een uitnodiging om ergens aan deel te nemen of een standpunt in te nemen binnen een groep. Na een aanvankelijk 'ja' volgt dan meestal een met redenen omkleed- bijna verschrikt - 'neen'.
De massale woningbouw in Rotterdam zag Wiekart als 'voor de
sociaal voelende huizenbouwer( ... ) een nuttige training in zelfdiscipline' en hij liet daarop volgen: 'eigenlijk kan men zich moeilijk een
betere leerschool voor het functionalisme denken'. Na grote waardering voor de wijze waarop Oud met de ruimte wist te woekeren,
schreef Wiekart:
Hoezeer Oud is geslaagd, bewijst misschien de omstandigheid dat
Tussendijken, na een nogal ingrijpende verwoesting in 1943, nadien (in 1950) werd herbouwd. 185
en veronderstelt dat dit mede te danken zou zijn aan de binnenterreinen 'een vertrouwd beeld in onze nieuwe tuinsteden, maar destijds
een novum'. De gevolgtrekkingen van Wiekart stroken niet met de
werkelijkheid. De herbouw van een half blok aan de Jan Kobellstraat
in 1950, vond plaats door architekt J. van Bekkum in een vorm aangepast aan de normen van 1950, nadat Oud geweigerd had de herbouw in die zin op zich te nemen. Oud vond de woningen in hun
oorspronkelijke vorm zó goed, dat hij ze identiek herbouwd wilde
dien. 186 Terecht is Wiekart positief in zijn waardering aangaande het
aspekt van Oud-Mathenesse 'met zijn sociale ruimten als een groot
speelterrein en een aantal winkeltjes'. Bij de bespreking van de blokken in Blijdorp zegt Wiekart:
Alleen via luchtbruggen (voor voetgangers) zouden zij onderling
worden verbonden. 187
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king daarmee geen kwaliteit te leveren, zond Oud de minister zijn
plan voor gestandaardiseerde arbeiderswoningen - op eigen initiatief
ontworpen in I947 - ten voorbeeld van hoe het wèl kon. 199 Vanwege
het Ministerie werd hem meegedeeld dat zijn plan niet aan de geldende eisen en voorschriften voldeed. 200 Met dit plan borduurde Oud
voort op de smalle en diepe oplossing van de Kiefhoek. Dat dit type
niet de meest rationele oplossing biedt, was inmiddels wel bekend.

Een onjuiste konklusie, gebaseerd op perspektieftekeningen.
Benevolo, die zich lovend over Ouds architektuur uitlaat, noemt
het sociale as pekt niet. 18 8
De architektuur-historie van de jaren zeventig vertoont kentekenen van een nieuwe generatie met een andere benadering. Men is
minder in de architektuur sec, maar in het verband daarvan met sociale, politieke en ekonomische aspekten geïnteresseerd. 189 Grinberg
daarentegen laat de sociale kant van het probleem op de achtergrond. B. Rebel ten slotte maakte een uitvoerige studie van Ouds volkswoningbouw. Rebel konkludeert dat Oud:

De Nederlandsche woningbouw heeft tot nu toe altijd gemeend
dat geringe gevelbreedte zonder meer economie en goedkoopte betekende: de prijsvraag toont aan dat 6-7 m economisch is.

(... ) zijn grootste verdienste bereikte( ... ) in complexen als Hoek
van Holland, Oud-Mathenesse en Kiefhoek.'Deze verdiensten lagen vooral op het terrein van de vormgeving. Kiefhoek en OudMathenesse zijn beide voorbeelden van harmonieus gegroepeerde
wijken, die over het algemeen als visueel aangenaam worden ervaren. De woon technische kwaliteiten laten echter een veel minder
gunstig beeld zien. Alleen in de Kiefhoek slaagde Oud er in op een
zeer kleine plattegrond een maximum aan wooncomfort te creeeren.190

aldus Van Tijen in I934. 201 Het lag niet in Ouds aard om vergelijkende berekeningen op te gaan zetten, evenmin als hij zich ooit met
problemen van bebouwingsdichtheid e.d. zou hebben beziggehouden, iets wat tijdgenoten als Van Tijen, Gropius en Le Corbusier
terdege hebben gegaan. 202
Na de kwestie van de herbouw van verwoeste woningen in Tussendijken was dit een nieuwe konfrontatie met de gewijzigde voorschriften. Het komplex van 360 woningen in de wijk Presikhaaf van I95I
te Arnhem, het enige na de oorlog, werd voor Oud ook geen sukses.
Zijn aanvankelijk ruim opgezette plan voor galerijwoningen werd
door de Centrale Woningstichting 'uitgekleed' om aan de voorschriften te voldoen (zie p. I65). Een uitnodiging voor de bouw van een
aantal woningen te Amsterdam in I952 wees Oud af. 'Er zijn op dit
oogenblik zoveel knellende bepalingen en zoo veel remmende bemoeiingen dat het verspilling van energie is om zich daarmee te gaan
meten' schreef hij. Hij probeerde 'zijn plezier in het bouwen te verhogen door werk waarbij het initiatief van den architect van nut is voor
een opdrachtgever' . 203 De bouw van woningen in de Utrechtse wijk
Hoograven samen met Rietveld leidde tot een slechts kortstondige
samenwerking toen Oud moest ervaren dat de gemeente Utrecht Oud
volledig verantwoordelijk wilde stellen (zie p. I77).
Oud had inmiddels door enkele opdrachten van formaat ruimere
architektonische mogelijkheden ontdekt en waarschijnlijk hebben de
na-oorlogse ervaringen, nu als partikulier architekt, verstrikt in een
net van overheidsbepalingen, hem voor goed afgehouden van deze
materie. Vast willen houden aan voor-oorlogse ervaringen heeft
daartoe bijgedragen.

Zijn oordeel over de woon technische kwaliteiten is gebaseerd op normen van vandaag en niet gezien tegen die van de jaren dertig.
I88. Op. cit. (noot 99) 11, 90-rno.
I89. a. Cat. Akademie der Künste, Berlijn,
Tendenzen der Zwanziger Jahre, afd. architektuur, Berlijn I977; b. M. Tafuri en F.
Dalco, Architektur der Gegenwart, Stuttgart I977; c. J. Brand e.a. Panorama van de
avant-garde, Arnhem I980.
I90. Op. cit. (noot I?I), I58. Het gemak
waarmee Rebel opmerkt: 'Had Oud de wenteltrap andersom geplaatst en de droogruimte opgegeven, dan was er een acceptabele
ouderslaapkamer ontstaan' doet denken aan
de uitspraak van Wright bij het enige bezoek
van Giedion: 'Ah, you write about architecture, you don't make it', en toen verder geen
interesse meer had.
I9L Op. cit. (noot 1. 29).
I92. Oud schreef I9 februari I962 aan J.
Joedecke: 'De huizen van de Strandboulevard waren voor een neef van me die failliet
ging en verder dan het ontwerp kwam het
niet'. NDB/Oud.
I93· De Internationale Revue i IO, twee
jaargangen (I927, I928-29), was 'een onafhankelijk tijdschrift, dat een overzicht
geeft van de nieuwe cultureele stroomingen
van dezen tijd' (Voorwoord eerste nummer.
Zie: K. van Wijk 'Internationale Revue i ID,
Amsterdam I979.
I94. Brief aan A. Lehning, 7 oktober I926,
NDB/Oud.
I95· A.Lehning. Heruitgave i IO, I978,
voorwoord en: brief van A. Lehning aan
Oud, 8 oktober I926, NDB/Oud.
I96. Oud in een niet verzonden brief aan
Uitgeverij 'Contact', I3 juli I935:
'Aangezien bij mij de overtuiging steeds
sterker wordt, dat tijdelijke politieke
stroomingen van weinig belang zijn voor
de ontwikkeling van de idee, waarvoor ik
zelf in mijn werk opkom, terwijl een in
aanraking komen met een van deze stroomingen daarentegen voortdurend noodeloos schade bleek te doen aan de ontwikkeling, die ik op mijn gebied wens te bevorderen, heb ik me heilig voorgenomen elk
direct of indirect contact met politieke
ideeën-van-den-dag te mijden.' NDB/Oud.
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Ouds eigen benadering van sociale woningbouw
Tot aan zijn in dienst treden bij de gemeente Rotterdam had Oud
zich met de sociale woningbouw niet of nauwelijks bezig gehouden,
op één uitzondering na: de woningen te Leiderdorp, samen met
Dudok gebouwd in I9I5. 191 Van deze woningen valt niet te achterhalen hoe groot het aandeel van Oud geweest zal zijn.
Bij het ontwerp voor de Strandboulevard (I9I7) heeft Oud geen
toelichting gegeven. Onzeker blijft de bestemming en de bedoeling
van de indeling. Wiekart kende het plan verdiensten toe die het plan
bij nadere beschouwing niet bezat (zie p. 45). 192
Ouds maatschappelijke betrokkenheid ging minder ver dan bij Van
Loghem en Stam, die beiden overtuigd socialist waren, laat staan
Van 't Hoff met zijn sterke sympathie voor het communisme. Rietveld wees het communisme niet af maar zag vooral zijn werk bestemt voor iedereen.
Toen Arthur Lehning in I927 kontakt zocht met Oud op aanraden
van Mondriaan, om tot oprichting van een nieuw tijdschrift i I o 193
te komen, stemde Oud daar van harte mee in. Uit de korrespondentie
blijkt echter al bij de eerste brief die Oud aan Lehning schreef, dat hij
nadrukkelijk de politiek er buiten wilde houden. 194
Lehning was het daar niet mee eens. Hij meende dat integratie van
de kunst in het dagelijks leven-- een uitgangspunt aanvaard zowel
door De Stijl als door het Bauhaus- politiek tot een noodzakelijke
faktor maakte. 195 Zeker naar buiten toe nam Oud bij voorkeur geen
politiek standpunt in. 196
In de oorlog beraadden collega's zich op hun taak daarna. De 'modernen' wisten zich toen met moeite een plaats te veroveren bij de
traditionelen van de Doornse konferenties, Oud nam daar geen deel
aan. 197 Ook niet aan de 'kerngroep' die in de laatste oorlogsjaren
studie maakten van richtlijnen voor na de oorlog. 198
Toen minister In 't Veld echter in I950 de Nederlandse architekten de Zweedse woningbouw voorhield en hen verweet in vergelij-
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I97. W.van Tijen. 'prof.ir.M.J.Granpré
Molière', Plan, 6, I972, 22.
I98. De Kerngroep I943 bestond uit: B.
Merkelbach, H. J. van den Broek, H. J. Brusse, S.van Embden en J.F.Berghoef. Hun
werk resulteerde in 'Het architectenprogram
voor woningbouw I944', in feite de voorloper van de latere 'Voorschriften en Wenken', ministerieële aanwijzingen voor de
bouw van woningwetwoningen.
I99. ].]. P. Oud. 'Standaardtype arbeiderswoningen', Bouw, I953, 270.
200. Brief Ministerie van Wederopbouw
en Volkshuisvesting, 2 maart I95I, NDB/
Oud.
20I. W. van Tijen. Goedkoope arbeiderswoningen. Afbeeldingen van 28 proiecten
ingezonden op de door de gemeente Amsterdam gehouden priisvraag, Rotterdam
I936, I3.
202. W.Gropius. 'Die Wohnform: Flach-,
Mittel- und Hochbau', Neues Berlin, Berlin I929, 4.
203. Brief aan ir.J. F. A. Alozerij, 23 januari I952, NDB/Oud.
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Een toetsing aan objektieve normen
Het is allereerst gewenst vast te stellen dat onder sociale woningbouw moet worden verstaan: woningbouw bestemd voor een bepaalde groep of groepen die tegen een naar evenredigheid van het inkomen betaalbare huur huisvesting biedt naar de eisen van de tijd.
In 'Befreites Wohnen' gaf S. Giedion in I929 als richtlijnen:
I.

het huis is een gebruiksartikel, met als oogmerk snelle afschrijving; iedere generatie zijn eigen huis;

2.

huizenbouw moet op rationele industriële basis worden aangepakt wil ook de man met een bestaansminimum een huis kunnen
huren;

3. het huis moet een weerspiegeling zijn van de heersende levensopvattingen;
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4. minimum-maten dienen objektief te worden vastgesteld en de

heeft dat de buurt niet verpauperd is. Men kan kritiek leveren op de
lichtval in de keukens. De kookgelegenheid bevindt zich het verst van
de buitenmuur, licht valt uitsluitend door het raam in de balkondeur. Een raampje naast de deur boven het aanrecht ontbreekt. 209 . De
woningen op de scherpe hoeken hebben plattegronden die architektonisch een fraai symmetrisch beeld vormen ten opzichte van de
hoekdeellijn, maar die slecht gevormde ruimten opleveren. Alle
slaapkamers en de keuken zijn uitsluitend via het woonvertrek toegankelijk. Een dergelijke oplossing wordt vandaag als slecht beoordeeld, maar in de jaren twintig vond men deze oplossing normaal.
Hoewel Oud in zijn standaardwoningplan van 1918 er blijk van gaf
het bezwaar van de traditionele trapoplossing voor étagewoningen te
kennen en te willen ondervangen, nam of kreeg hij niet de vrijheid in
zijn eerste blokken tot een verbeterde oplossing te komen (zie afb.

gemeenschap moet oplossingen bieden om deze eisen na te kunnen komen. 204
De Amerikaanse C.Bauer deed in 1934 een poging om aan de hand
van door haar opgestelde normen woningbouwprojekten aan een
vergelijkend onderzoek te onderwerpen.
The house is a building arranged in such a fashion that meals may
be easily prepared and served, that rest and sleep may be enjoyed,
that sexual intercourse may take place in privacy, and that the
early care of the young may be opportunely carried on.
was haar leidraad, een aanhaling van Lewis Mumford. 205 Zij stelde
een schema op dat de behoeften en minimum-eisen van die tijd benaderde, onderverdeeld naar de verschillende aspekten van een redelijk bestaan, gezonde omgeving, gemak en veiligheid. In een op gelijke schaal gereproduceerd overzicht van plattegronden van woningen
blijkt het Kiefhoekplan bij de rijen-huizen een duidelijk (aanvaardbaar) minimum te zijn.
Mag men nu zeggen dat Oud zijn werk 'dus' voortreffelijk gedaan
heeft ten opzichte van de vergeleken objekten? Aangezien de woningen niet onder strikt gelijke omstandigheden werden ontworpen
(huur, aantal slaapkamers, aantal bedden, plaatselijke gewoonten)
gaat feitelijk iedere vergelijking mank. Hoogstens kan men iets zeggen over de kwaliteit van het werk met betrekking tot de huur en de
gestelde eisen, wat op zijn beurt weer afhankelijk is van de instelling
van de opdrachtgever. Voor de Kiefhoek was als norm gesteld acht
slaapplaatsen en men kan zeggen dat Oud er in slaagde voor acht
mensen een bruikbare huisvesting te ontwerpen, voor die tijd. Tegelijkertijd kan de vraag worden gesteld of het verantwoord is deze eis
te stellen, maar dat raakt dan niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de architekt, doch even goed het politieke en ekonomische
leven in de tijd dat men deze woningen wilde bouwen. 206 Het leert
ons wederom dat het werk van een architekt afhangt en onder invloed staat van de maatschappelijke omstandigheden.

41).

Bij de volgende blokken komt er geleidelijk verbetering door het
invoeren van gemeenschappelijke trappehuizen, het verplaatsen van
de woonkamers naar de achterzijde en de toepassing van grotere balkons. Was in Spangen het binnenterrein nog bestemd voor scholenbouw, hier komt het binnenterrein gemeenschappelijk aan de bewoners ten goede. Zoals H.H. Kamerlingh Onnes schreef:
Jouw binnenplein geeft toch wel de indruk van de werkelijkheid.
Dat zegt niet veel zul je zeggen, maar ik vind dat de gezelligste kant
van het blok, wat geloof ik ook je bedoeling was, is 't niet? 't Zijn
geen straten om te wandelen. 210
Zelfs huidige bewoners zijn redelijk tevreden, behalve over de keukens.211
Resumerend kan men Spangen en Tussendijken een voorzichtig
begin noemen waarin Oud zich:vertrouwd maakte met de problematiek, organisatorisch, economisch en esthetisch. De buitenlandse belangstelling door Oud opgewekt met zijn lezingen, ging vooral uit
naar de oplossing van de binnenterreinen. 212 Oud zelf zag dit werk
later niet als een belangrijk deel van zijn oeuvre. 213

Een subjektieve beoordeling van de sociale betekenis
van Ouds woningbouwprojekten

204. Op. cit. (noot 77), 6 en 7.
205. C.Bauer. Modern Housing, New
York (I934), 1974, 141.
206. Op.cit. (noot 38), I40. Fanelli noemt
de afmetingen 'vaak nogal bedenkelijk'.
Evenals Rebel oordeelt hij haar normen
van nu.
207. J.J. P. Oud. 'Gemeentelijke Volkswoning Polder Spangen, Rotterdam', Bouwkundig Weekblad, 1921, 222.
208. Ibid. 219.
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Spangen en Tussendijken waren Ouds eerste projekten voor de gemeente Rotterdam. De stedebouwkundige opzet en de bouwmassa
werden in grote lijnen vastgesteld buiten invloed van de architekt. De
aanwezige noodzaak van een heifundering ter plaatse bepaalde de
voor die tijd daarbij gebruikelijke vier lagen, de rooilijnen waren
vastgelegd. 207 De plattegrond die als uitgangspunt diende was afkomstig van een ander plan, 'een indeling (... ) in Rotterdam meermalen toegepast'. 208 Verder was er de 'opzettelijk klein gehouden
keuken, als spoel- en kookplaats behandeld' om te voorkomen dat
het een woonkeuken zou worden.
Dat alles neemt niet weg dat deze blokken in de tijd dat ze gebouwd
werden een vooruitstrevende opzet vormden, in vergelijking met de
alkoofwoningen, de kelderwoningen en de rug-aan-rugwoningen
van de oude stad. En, al werd er op dat moment wel in vergelijkbare
opzet gebouwd door eigenbouwers, de aantallen waren groter en de
kwaliteit veel beter. Dit laatste bewijst het feit dat na 60 jaar onafgebroken bewoning de huizen zich nog in goede staat bevinden, niet
gescheurd en niet verzakt. De gevels zijn wat monotoon, maar weerspiegelen een zekere kwaliteit die er waarschijnlijk toe bijgedragen

Oud als sociale woningbouwer

1
1

1
1

209. Dit bezwaar werd bij de herbouw aan
de J. Kobellstraat in 1950 opgeheven. Vermoedelijk werd oorspronkelijk dit raampje
niet gemaakt om de 'halve melkmeid' te
vermijden, zoals men de kombinatie van
een deurkozijn mee één aangebouwd raam
noemde. Men beschouwde deze oplossing
als een esthetisch vergrijp.
2Io. Brief van H.H. Kamerlingh Onnes,
I4 juli 1923, NOB/Oud.
2u . Gesprekken van H.O. mee enkele bewoners in I981.
2.I2. S. Giedion. Space, Time and Architecture, 'The Growth of a new T radition ',
Cambridge 1970, noot p. 800: 'lt was
J.J.P.Oud who in Tusschendijken setclement (1919) first used the interior courtyard as a means of humanizing apartment
blocks.'
W.Fischer. Bau, Raum und Gerät, München 1957, 162-164.
213. Brief aan J.Joedecke 30 maart 1960,
aangaande de te houden excursie: 'Spangen
kunt u laten vallen, Tussendijken is verwoest.' NOB / Oud.
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Oud-Mathenesse werd een plan met uitgesproken oorspronkelijk karakter. Daardoor en door de stedebouwkundige opzet trekt het de
aandacht. Het aantal varianten dat met uiterst bescheiden middelen
in de architektuur werd toegepast wekt bewondering. De plattegronden zijn met geringe uitzondering steeds gelijk. Het plan toont overeenkomst met andere plannen, zoals het tuindorp Vreewijk. De goothoogte is hier echter laag, de kap eindigt voor en achter op de gevel ter
hoogte van de verdiepingsvloer. Daardoor gaat op de verdieping aan
beide zijden ruim één meter van de beschikbare diepte verloren door
gebrek aan hoogte. Zou men veronderstellen dat dit een gevolg moet
zijn van het streven naar gewichtsbeperking, dan moet worden tegengeworpen dat bij de winkelpanden de muren wel hoger werden opgetrokken. Hier werden grote dakkapellen gemaakt, maar van de verhoogde muren werd geen gebruik gemaakt om ook de kap op de gevel
te laten beginnen. Kennelijk prevaleerde de geringe goothoogte boven
de ruimte binnen, hoewel die met weinig meerkosten te bereiken was
geweest. De hogere goten bezorgden de woningen in Vreewijk belangrijk meer ruimte. De vele variaties in het type, die het aanzien
zeer ten goede komen, zullen de bouwkosten ongunstig beïnvloed
hebben. Hier heeft de architektuur een belangrijker rol gespeeld dan
het vergroten van de bruikbaarheid. Dat vanaf de verdieping het toilet
uitsluitend bereikbaar is via de woonkamer geldt eveneens voor de
huizen van Vreewijk. Ook hiervan kan men stellen dat het naar de
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toenmalige norm niet als een bewaar werd ervaren. 214 Een opmerkelijk detail, slechts uit de esthetische benadering van de ontwerper te
verklaren, is het ronde raam in de woonkamers van de woningen type
C, op de inspringend geknikte hoeken. Dit moet voor de bewoners
geen geslaagde oplossing zijn: geen vensterbanken, geen redelijke mogelijkheid voor ophangen van een gordijn en beduidend minder licht.
Toch maakten schaal en opzet de wijk tot een buurt waar men
graag wilde wonen. Bij het 25-jarig bestaan kwam de mogelijkheid
ter sprake dat het dorpje spoedig zou worden gesloopt. De bewoners
voelden zich in deze woningen ondanks hun bezwaren en onvolledigheden zodanig thuis, dat men er niet weg wilde. 215 Bij een recente
renovatie werden de schoorstenen vervangen en wijzigde men - helaas - het detail van de zaling achter de schoorsteen. 216 Eén bewoner
verdedigde de architektuur zó fanatiek dat 'zijn' gootje naar het oorspronkelijk detail hersteld werd, het enige. Een dergelijk soort aanhankelijkheid bewijst wel dat ook de sfeer gerekend moet worden tot
de 'sociale' kwaliteit.

aangebracht op de einden van sommige blokken, komen in de slaapkamers uit aan de voeteinden van daar geprojekteerde bedden, zodat
men er nauwelijks komen kan. Vreemder is het raampje tussen de
ouderslaapkamer en het portaal. Dit raampje lijkt geen enkele praktische betekenis te hebben. Vanwege 'that sexual intercourse may
take place in privacy' was het raampje van meet af aan van matglas
voorzien, met het oog op de inkijk over de trap heen. Beziet men
echter de architektonische konsekwentie van een dichte muur ter
plaatse, dan blijkt het raampje de oplossing te geven voor de beëindiging van de ronde wand langs de trap: die wand, die de trap volgt tot
vensterbankhoogte kan bóven de vensterbank zo niet worden voortgezet en zou zonder raampje in een vreemde verspringing hebben
moeten eindigen. Het raampje is Ouds antwoord op dit probleem,
een typisch voorbeeld van de oplossingen die hij soms koos. Nog
boeiender dan de oplossing was de charme waarmee hij betekenis of
nut van een dergelijke 'kunst'-greep wist te verdedigen. ·
Het projekt voor de Weissenhofsiedlung vooral was gericht op het
gemak van de bewoner, met name de huisvrouw. De keuken kreeg
hier speciale aandacht:

In Hoek van Holland is de variatie in de plattegronden, die gezinnen
zonder, met, en met veel kinderen, een woning biedt in drie typen,
van grote sociale betekenis. Ook in de huidige woningbouw blijkt
steeds dat het karakter van een wijk beïnvloed wordt door de samenstelling van de gezinnen en de positieve werking van differentiatie.
De gepleisterde blokken vormen een kontrast met de bestaande bebouwing en deden dat in hun eerste jaren zeker, vooral als men bedenkt dat Hoek van Holland in die tijd weliswaar de invloed onderging van de grote stad, maar toch nog veel had van een vissersdorp.
Oud onderstreepte dat zelf in een toelichting. 217 Het pleisteren van
de woningen vormde een - in ons land - ongebruikelijke oplossing.
Het was een reaktie op de materiaaleffekten in baksteen van Berlage
en de Amsterdamse School. Het haalde echter ook moeilijkheden
binnen. De kwaliteit van het pleisterwerk was afhankelijk van het
vakmanschap van de stukadoors in Nederland die met buitenpleisterwerk weinig ervaring hadden. Ons klimaat met zijn sterk wisselende
temperaturen en vochtigheid, afgewisseld door vorst, vormt geen
ideale omstandigheid voor deze behandeling. Bovendien brengt het
pleisteren gebreken in metselwerk snel aan het licht, zeker daar waar
op een matige fundering is gebouwd. De kosten van het bijwerken en
overschilderen vormden voor de woningbouwverenigingen een steeds
terugkerende post, zoals ir. De Jonge van Ellemeet als opvolger van
Plate zou ervaren. 21 8

2I4. Dit als verweer tegen de kritiek van
Rebel , die Vreewijk zoveel beter vindt en
het identieke bezwaar daar niet laat gelden.
2I 5. Gesprek met enkele bewoners in I9 50.
2I6. Onder de zaling wordt verstaan een
vlak stuk goot achter de schoorsteen op een
hellend dak, om een scherpe hoek in de
konstruktie te vermijden.
2I7.J.J.P.Oud. 'Woningbouw te Hoek
van H olland', Het Groen Wit Groene
Boek, uitgegeven ter gelegenheid van het
rn-jarig bestaan van de Volksuniversiteit
te Rotterdam, I927, 38.
2I8. Brief van M.J.I.de Jonge van Ellemeet, 25 maart I935 : '( ... ) een gevelvlak
dat regelmatig onderhoud vereist is toch
voor een arbeiderswoning feitelijk onbruikbaar.' NDB / Oud.

122

Na Hoek van Holland is de Kiefhoek van Ouds woningbouw in die
jaren het beste werk. Afgezien van de vraag of men per woning werkelijk acht bewoners zou moeten onderbrengen, is hier op minimaal
bestek bijeen gebracht wat nodig is om een huishouding te doen
funktioneren zonder dat de opzet een gevoel van beklemming geeft.
Het effekt van de schuin geplaatste deuren van het portaal op de verdieping bij voorbeeld draagt daar toe bij. Waarschijnlijk vormden de
wegbezuinigde extra voorzieningen als doorgeefkast, strijkplank en
doucheruimte toen nauwelijks een vermindering van de gewenste
woonkwaliteit. Nog in de jaren vijftig werd de douche regelmatig
gebruikt als kolenopslagplaats. De spiltrap die in feite de sleutel
vormt tot deze plattegrond werd, als gevaarlijk, niet door iedereen
gewaardeerd. In het toen gebruikelijke 'herenhuis' van de middenstand in Rotterdam kwam - bij een grotere verdiepinghoogte - een
trap voor met twee kwarten, waar de kans op ongelukken groter was.
Met de bijbehorende winkels, de waterstokerij en de kinderspeelplaatsen is de wijkvorming even geslaagd als in Oud-Mathenesse.
De balkonnetjes die voor het architektonisch evenwicht werden
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(... ) there were created the kitchens that, despite their simplicity,
found the solution taken for granted today. At first glance the
elementary boards and planks suggest few links with the chromium
plate, the shining enamel and highly mechanized kitchen of I940.
Yet in their organisation they already held almost everything that
industry was later to put in more luxurious versions. 219
schreef Giedion. Hij meende dat hier voor het eerst in Europa de
keuken methodisch was aangepakt, een tendens die in de volgende
jaren allerwege zou doordringen.
De woningen zijn opgezet vanuit Ouds eigen visie, een strikt programma van eisen was er niet. Het is de neerslag van zijn opvattingen
over huishoudelijke aangelegenheden. 220 Zijn argumentatie voor het
plaatsen van de wc. op de verdieping, ten dele uit architektonische
overwegingen, ten dele uit overwegingen van strikt persoonlijke
aard, is sterk ik-gericht. De beschouwingen over de ommuurde hof,
over de tuinmuurtjes vanwege verwaarloosde tuinen en over de open
ruimte onder het aanrechtblad tegen het ophopen van rommel, zijn
nogal pragmatisch, maar passen volkomen in de gangbare opvattingen anno I927. Uit een analyse van de verschillende plannen voor
Stuttgart bleek dat de bereikte resultaten wat betreft type en lage
huurkosten door Oud verreweg het best benaderd waren. 22 1

Een konklusie

2I9. S. Giedion. Mechanization takes
Cornrnand, New York, I948, 523. ·
220. In de huiselijke kring gold Oud als zó
onhandig, dat hij nog geen water warm
kon maken.
22I . Op. cie. (noo t n8) , 59.

123

Hitchcock, De Gruyter en Wiekart tekenden het beeld van een architekt die zich uit sociale behoefte inzette voor de problemen van de
volkswoningbouw in al zijn facetten, maar belichtten in hoofdzaak
de architektuur. Men placht nu eenmaal op die wijze over bouwen te
schrijven. Rebel schonk veel aapdacht juist aan het sociale aspekt,
maar poogde te bewijzen dat dit er nauwelijks was. De analytische
studies van Giedion en Bauer vormen een uitzondering.
Oud deed zijn werk niet in de eerste plaats uit sociale gedrevenheid. Maar, er was een chef als Plate, later De Jonge van Ellemeet in
mindere mate, met uitgesproken opvattingen die Oud steunden. Er
waren vaste werktijden, een toegewijde staf van tekenaars en toezichthoudend personeel: gemeenteambtenaren. 222 Er was geen eigen
bureau met geldzorgen en loonproblemen. Het zijn kennelijk deze
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222. Lang nadat Oud de dienst had verlaten bezochten verschillenden van hen
hem nog op zijn verjaardag.
223. Op. cit. (noot 39), 25.

D.

randvoorwaarden geweest in een gunstig tijdsgewricht van opkomende aandacht voor de sociale woningbouw die Oud hebben gestimuleerd tot werk van steeds betere kwaliteit.
De kontrastwerking van de geïsoleerd liggende witte projekten
tussen vale belendingen maken tot op de huidige dag deze complexen
tot kleine bijzondere woongebieden die treffen door hun helderheid
en geraffineerde eenvoud. Oud zowel als zijn kritici hebben het werk
voornamelijk uit de esthetische hoek benaderd, maar vooral de ingenieuze plattegronden zonder ruimteverlies en de vasthoudende nauwgezetheid van detailleren vormden Ouds kracht. Dat bewees hij al
met het eerste huis voor zijn tante. De sfeer die er heerst moet zeker
mee tot de sociale verworvenheden worden gerekend, zoals de zaling
achter die schoorsteen.
Retrospektief legde Oud vooral nadruk op zijn sociale bedoelingen, maar daar schuilt het gevaar van de terugblik. 223 Van de privéopdrachten uit de jaren I9I8-I933 -vijftien in getal- hebben er
twee bijgedragen tot zijn reputatie: de fabriek te Purmerend van
I9I9 en de huizen in de Weissenhofsiedlung van I927 in Stuttgart,
daargelaten de verbouwde villa 'Allegonda'.

Ouds verhouding tot het
Nieuwe Bouw en, haar
ontwikkelingen en de CIAM

Al in I9I 8 schreef Oud enkele artikelen die licht werpen op zijn visie.
In 'Bouwkunst en normalisatie bij den massabouw' schreef hij:
De ontwikkeling der bouwkunst wordt niet alleen door geestelijke, maar voor een belangrijk deel ook door sociale en teçhnische
invloeden bepaald, omdat de bouwkunst meer dan een andere
kunstvorm in het maatschappelijke leven wortelt en zelfs in haar
meest individueele uitingen aan maatschappelijke overwegingen
gebonden blijft. 224
Zoals eerder opgemerkt heeft Oud hier vooral willen wijzen op de
onmogelijkheid van een 'vrije' architektuur zoals er een vrije schilderkunst is, om daar zijn Stijl-vrienden mee duidelijk te maken dat
het moeilijk was Stijl-ideeën in te voeren in de architektuur. Hij
schreef:
Stelt men zich op zuiver esthetisch standpunt op, dan moet erkend
worden dat de bouwkunst een gebondenheid bezit, die het aantal
mogelijkheden en den graad van zuiverheid van uitbeelding beperkt. Die graad van zuiverheid zal men op kunnen voeren naarmate de overeenstemming tussen de geestelijke en utilitaire factoren grooter is en het minder noodzakelijk is het een te vervormen
ter wille van het ander.
Men zou van de bouwkunst kunnen zeggen dat zij indirect kunst
is, omdat in haar de idealiteit der kunst tot uiting moet komen,
langs den weg der utiliteit.
Het ondergeschikt maken van de utiliteit aan die idealiteit zou
gaan ten koste van algemeene en cultureele waarden en zou aan het
streven naar stijl niet ten goede komen. Voor de ontwikkeling van
een bouwkunstige stijl is daarom een goed (in den zin van technisch en praktisch zuiver) huis belangrijker dan een mooi huis. 224
en verweet de arbeiders het nut van de normalisatie niet te begrijpen:
(... ) zelfs van den kant der Marxistische arbeiders, die blijkbaar
niet beseffen, dat het gedeeltelijk opheffen der individualistische
vrijheid van uitbeelding voor den architect een kostenbesparing
medebrengt (... ) 224
Daarbij doelde hij met 'normalisatie' vooral op de bouw van straten
waarin het huis op zich binnen het blok nauwelijks meer herkenbaar
IS.

In I92I had Oud afstand genomen tot de beginselen van De Stijl en
gaf hij in een leziflg zijn eigen visie op de toekomstige ontwikkeling
van de architektuur. Oud zag het doel van de bouwkunst 'tweeslachtig: nuttig en schoon tegelijk' 225 en
224. De Stijl, ,, 7, 1918, 77.
225. Op. cit. (noot 44), 23.
226. Ibid. 30.
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(... ) bouwkunst zal (... ) vóór alles zakelijk zijn, maar in deze
zakelijkheid reeds dadelijk het hoogere beleven. 226
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Ouds verhouding tot het Nieuwe Bouwen, haar ontwikkeling en de CIAM

Het nuttige wordt niet boven het mooie gesteld inaar gestreefd moet
worden naar een synthese van beide. In I925 volgde het artikel 'Ja
und nein; Bekentnisse eines Architekten':
1

worden omdat de idee aan die groep is ontvallen. We kunnen dit in
ons midden constateren waar veelen zich nog enige tijd rondom
Oud verzameld hebben en zoodoende het begrip abstracte kunst te
lang hebben vastgehouden. Maar thans jaren na de dood van de
abstracte kunst, wordt het toch wel tijd dat wij ons opnieuw oriënteeren. Laten wij hoopen voor niet al te langen tijd, zodat de frischheid niet verloren gaat.
. Wij zien onder de architecten een duidelijk linksche groep, vertegenwoordigd door het congres voor nieuw bouwen . Weliswaar
zijn in dit congres nog leden die zich het verband van het streven en
de linksche politieke oriënteering niet ten volle bewust zijn, maar
deze twijfelaars zullen of moeten afvallen of zich linksch politiek
moeten oriënteeren. De nieuwe oriënteering zal duidelijk moeten
gaan in de richting van de sociale omwenteling, waardoor de productie om winst zal vervangen worden door de socialistische voortbrenging en verdeeling. Hoewel wij kunstenaars geen poÜtici zijn,
en waarschijnlijk ook slechte politici zouden zijn als wij daartoe
geroepen waren, neemt dit niet weg dat de geheele inhoud van ons
scheppend werk zich concentreert op de gedachte van de sociale
omwenteling.' 234

Ich erwarte stilbildende Formkristallisierung vonder Typisierung
untergeordneter Bauteile, doch das im Voraus massenhaft fertig
produzierte Normhaus scheint mir schwierig in den Gesamtkomplex der Grossstadt einzugliedern zu sein (... ) 227

227. J.J. P. Oud. 'Ja und nein. Bekenntnisse eines Architekten' , Almanach Europa,
Potsdam 1925. Herdrukt in Bauhausbuch
10 , München 1926.
228. J.J. P. Oud. Holländische Architektur, Bauhausbuch nr. 10, München 1926, 8.
229 . De data zijn niet nauwkeurig bekend.
Uit de korrespondentie van Oud (archief
NOB valt af te leiden dat die in 1924 voorzitter was, mogelijk eerder. Kromhout
schrijft d.d. 18 mei 1924 aan Oud, 'voorzitter van Opbouw' .
230. Brief van J . B. van Loghem, 9 december 1927, NOB/Oud.
2 31. J. B. van Loghem. Bouwen Bauen Batir
Building, Amsterdam (1932), 198oreprint,
9.

232. Brief van C. van Eesteren, 5 oktober
1928, NOB / Oud.
233.J.van Beek (e.a.) . 'Ir.J.B.vanLoghem b.i ., architect', Plan 1971/12, 59. De
bestuursverklaring, daar gedateerd 'omstreeks 1930' is vrijwel zeker te dateren op
21 januari 1932 op grond van de brief van
J. Klijnen aan Oud d.d. 22 januari 1932,
NOB / Oud.
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Oud doelt hier op de prefabrikatie die veel verder gaat dan de door
hem bedoelde normalisatie en die de mogelijkheid van afwisseling
bijna uitsluit. In die Entwicklung der modernen Baukunst. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, legde Oud de nadruk geheel op de
'kunst'-kant van het bouwen. 228
Gedurende de eerste jaren na I933, jaren waarin Oud nauwelijks
deel had aan de ontwikkelingen, bevonden de architektuur en de
kunst in het algemeen zich in een overgangsperiode: De Stiil hield op
te verschijnen met het laatste nummer van januari 1932, na de dood
van Van Doesburg op 7 maart 193 r. i IO kon zijn bestaan niet langer
rekken dan twee jaren. Berlage overleed in 1934.
In het buitenland voltrokken zich veranderingen die niet alleen het
voorspel zouden vormen tot de Tweede Wereldoorlog, maar die van
direkte invloed bleken te zijn op de ontwikkelingen van het Nieuwe
Bouwen. De opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland verjoeg binnen enkele jaren alle pioniers van de nieuwe richting. In 193 3
gelastten de Nazi's Mies van der Rohe het Bauhaus te sluiten. Gropius en Breuer vertrokken in 1934 naar Engeland, Moholy Nagy
volgde in 19 3 5. In 19 37 vestigden zij zich in Amerika, Mies volgde in
1938. Het kontakt met Oud werd verbroken. In Duitsland nam de
belangstelling voor traditionalisten als P. Schmitthenner, H. Tessenow en P. L. Troost toe. In andere Europese landen - Frankrijk en
Tschechoslowakije - bleef de ontwikkeling der modernen voortgaan. Ook in Nederland ging aanvankelijk de ontwikkeling nog
door. Oud had met zijn woningen in Hoek van Holland, de Kiefhoek
en Stuttgart sterk de aandacht getrokken als voortrekker van wat
men na 1925 wel de 'neue Sachlichkeit' zou noemen: het funktionalisme, de Nieuwe Zakelijkheid. De ontwikkeling in de volgende
jaren brachten hem echter min of meer in de situatie van de tovenaar
en zijn leerling. Dit tekende zich al af in de vereniging 'Opbouw'
waarvan Oud enkele jaren voorzitter was. 229 M. Stam die in 1926
terugkeerde van een verblijf in Duitsland, en J. B. van Loghem die
eind 192 7 definitief uit Rusland terugkeerde, kwamen in het bestuur.
Van Loghem, die aanvankelijk al meende dat 'we met Van Eesteren,
Stam en Meiler toch wel een groep hebben die op den duur invloed
kan hebben' had veel radikalere opvattingen over het bouwen.23°
Met name de architektuur diende ondergeschikt te zijn aan 'gezonde
menselijke verhoudingen' en 'het kollektieve denken' . 231 Bij Stam en
Van Loghem werden politiek en techniek nadrukkelijk overheersende faktoren. Een konflikt kon niet uitblijven. Al in 1928 wilde Oud
eigenlijk het bestuur verlaten, waarschijnlijk vooral omdat zijn psychische toestand hem het bijwonen van de vergaderingen belemmerde. Van Eesteren moest hem erop wijzen dat volgens de statuten het
bestuur uit Rotterdammers diende te bestaan en stelde als 'noodoplossing' voor dat Oud 'voorlopig maar 2e voorzitter zou worden' . 232
De verhoudingen werden scherp toen Van Loghem op de vergadering
van 21 januari 1932 een verklaring aflegde die sluimerende tegenstellingen binnen de vereniging aan de oppervlakte brachten. 233
Het valt niet te ontkennen dat somtijds één of enkele figuren een
groep bijeen houden die feitelijk geen groep meer genoemd kan
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Kennelijk werden de aanhangers van beide richtingen met name genoemd, want al de volgende dag schreef Klijnen aan Oud:
Ik heb het gevodOud dat Ge gisteravond zeer ontstemd waart en
terecht. Jij bent eenigszins gebroken naar huis gegaan. Doch voor
mij zijt ge niet gebroken naar huis gegaan. 235
Op 9 oktober schreef Klijnen aan Oud dat Gispen hem zal trachten te
bewegen op de vergadering van morgen te komen. Maar Oud was
vijandig en schreef op 27 december 'dat de verplichtingen door de
statuten vastgesteld, moeten worden nagekomen'. 236 De verhouding
tot Van Loghem was ook verkoeld. Op 28 maart I933 schreef Van
Loghem:
Waarde Bob,
Verdiend heb je, dat ik je schrijf: Geachte heer Oud, maar ik wil
geen aanstellerig briefje met dito aanstellerij beantwoorden, maar
ik wil je in elk geval zeggen, dat ik sans rancune ben, maar me niet
met kleinburgerlijke gekrenktheid kan inlaten. Je hebt tijd genoeg
gehad om te zitten murmureeren, maar nu moet het uit zijn, anders [maak] ik het mijnerzijds uit.
Als je nog ziek was zou ik niet zoo schrijven, maar nu is het goed
dat je weet, dat niet ik alleen, maar geen van de menschen, die je je
vrienden gevoelen, gediend zijn van kuren. We zijn allemaal gewone menschen, die probeeren door hun werk een klein beetje
voorwaarts te sturen, ieder op zijn eigen wijze. Wil je daarbij verder in je eenzaamheid blijven, dan moet je het weten.
Hart. gegroet
Han237

2.34. Ibid. 59.
2. 35 . Brief van]. Klijnen aan Oud, 22 januari 1932, NOB /O ud.
236. Brief van Oud aan Opbouw, 27 december 1932, NOB /O ud.
2 37. Brief van J . B. va n Loghem aan Oud,
28 maan 1932, NOB / Oud.

127

Ten slotte bedankte Oud met een brief van 25 mei I933 definitief. 238
Hij kon de aanval van Van Loghem niet inkasseren, zoals hij eigenlijk kritiek nooit goed kon verdragen.
Niet alleen binnen Opbouw werd Ouds vertrouwen aan het wankelen gebracht, een even ernstige teleurstelling - zo niet erger - bezorgde Berlage, zijn oude leermeester, vriend en voorbeeld, hem door
zich omstreeks dezelfde tijd tegen de nieuwe ontwikkeling te keren.
Hij schreef in 1932:
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opvatting die eraan ten grondslag ligt: ik vrees dat ik dit niet uit
Uw schrijven op zal mogen maken ... 241

Ik zie de Nieuwe Zakelijkheid niet als een begin maar juist als een
einde. Zij symboliseert het einde van de burgerlijke maatschappij:
door weglating van alle gevoelsargumenten en het aanvaarden van
uitsluitend technische overwegingen, sluit de Nieuwe Zakelijkheid volkomen aan bij onze tijd van rationalisatie.
Ook de Nieuwe Zakelijkheid, die een kapitalistische strekking
heeft, wordt evenals de gerationaliseerde productie beheerscht
door de gedachte: zoo snel mogelijk en zoo goedkoop mogelijk. De
arbeidersbeweging kan in een stijl, waarin het gevoelsargument
ontbreekt, toch niet haar stijl zien. Want zij kan juist het gevoel
niet missen. Ik weet, dat ik hierin sta tegenover de strenge Marxisten, maar ik zie ook overeenkomst tusschen de Nieuwe Zakelijkheid en het dogmatisch Marxisme. 239

Zover na te gaan ging Berlage hier schriftelijk niet op in.
Niet alleen tegenover Berlage meende Oud zich te weer te moeten
stellen, de ontwikkelingen van de Modernen gingen ook hem veel te
ver in de richting van een uitsluitend materialistische benadering.
Vanaf 1926 tekende zich tussen Ouds gedachtengangen de ontwikkeling van de Nieuwe Zakelijkheid een steeds bredere kloof af. In
1927 werd in Amsterdam 'De 8', opgericht, een groep onder leiding
van B. Merkelbach. Deze Amsterdamse groep was konsistenter en
radikaler dan 'Opbouw', Uit sommige doelstellingen van de groep
moet het Oud duidelijk zijn geweest dat men daar niet 'in deze zakelijkheid reeds dadelijk het hogere beleven' wilde. Immers, volgens het
uitgegeven manifest, wil de groep

Oud verweerde zich daartegen en beriep zich op zijn lezing van 1921:

geen weelde architectuur ontsproten aan de vorm wellust van getalenteerde individuen;

(... ) Zoo blijkt daaruit al dadelijk dat er bij de 'Nieuwe Zakelijkheid' geen sprake is van 'weglating van alle gevoelsargumenten', het 'aanvaarden van uitsluitend technische overweegingen'
enz. zooals Berlage meent.
Wat tot deze opvatting geleid kan hebben, is hetzelfde verschijnsel, dat zich op allerlei gebied voordoet, en dat Freud treffend kenschetste toen hij in zijn 'Lezingen tot inleiding in de Psycho-analyse' zeide: 'in de wetenschappelijke wereld is het een geliefkoosd gebruik om een deel der waarheid af te scheiden, dit in de
plaats van het geheel te stellen, en nu ten voordeele van dit doel het
overige, dat niet minder waar is, te bestrijden'. Ditzelfde geschiedt
op het gebied van de bouwkunst. 240

werkt meer voor een bouw-WETENSCHAP dan voor een bouwKUNST;
a-aesthetisch en a-kubistisch zijn:
waaruit blijkt dat De 8 de architektuur een andere plaats toedacht en
de architekt evenzo. 242 Na een lezing die hij in november 1935 hield
voor het Studentengezelschap 'Practische Studie' in Delft, verweerde Oud zich tegen een verslag in Het Volk waarin men hem aanwreef
tegen de 'Nieuwe Zakelijkheid' te zijn:

Overigens gaf hij Berlage ten dele gelijk toen hij vervolgde:
Juist is, dat ik mij keer tegen die opvattingen in de nieuwe architectuur, die in techniek en nut den eenigen grondslag voor een
nieuwe bouwkunst ziet ... Daar ik het eenzijdige van deze opvatting wilde aantonen - zij ligt niet aan de wording der nieuwe
bouwkunst ten grondslag en ik acht haar ook onjuist - heb ik
vooral aandacht gevestigd op het geestelijk element, waaraan de
nieuwe architectuur ontsproot. 243

Hoe merkwaardig het ook moge klinken: de 'Nieuwe Zakelijkheid is voor een groot gedeelte voortgekomen uit de ontwikkeling,
die de vrije kunst - vooral de schilderkunst - genomen heeft. De
aanleiding tot haar vormgeving lag in elk geval aanvankelijk veel
meer hier - op esthetisch terrein dus - dan in het 'zakelijke' (... ).
(... ) De excessen, die er waren in deze richting (ze zijn voor de
ontwikkeling toch van beteekenis geweest), zijn thans vrijwel verdwenen, maar nu slaat de balans op eenmaal weer over naar de
andere zijde en is er een tendenz om het 'zakelijke' alleen als maatstaf te neemen. Hoewel dit, gezien de groote onverschilligheid, die
gebruikswaarde en techniek langen tijd in de architectuur ontmoetten, zeer begrijpelijk is, zoo is het weer als een nieuwe eenzijdigheid te beschouwen, die overwonnen zal moeten worden,
omdat anders doel wordt wat uitgangspunt zou moeten zijn. 240
Oud was teleurgesteld dat Berlage blijkbaar niet kon inzien dat de
lijn die hij volgde konsekwent was. Al in 1927 schreef hij Berlage:

238. Brief van Oud aan W. van Gelderen,
secretaris van Opbouw, 25 mei r932, NDB/
Oud.
239.J.J.P.Oud. Nieuwe Bouwkunst in
Holland en Europa (r935), r98r, reprint
Amsterdam, 4.
240. Ibid. IO.
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Ik vertelde U al eens, dat ik het pijnlijke gevoel heb, dat U steeds
minder voor mijn werk gaat voelen, terwijl ik de vaste overtuiging
heb Uwe lessen op te volgen en meer dan anderen te werken in de
richting die U aangegeven heeft. Het is mij steeds diep-in een
schrijnende teleurstelling U zich te zien bewegen, tusschen een categorie van architecten, waar ik niets anders tegen heb dan het
allerergste, n.l. dat zij ons vak, waarvan ik bovenal door U het
mooie leerde zien, neerhalen tot op een niveau waarop het den
naam bouwkunst in geen enkel opzicht meer verdient ...
... de waardeering welke U mij over mijn werk in Stuttgart te
kennen gaf, zou ik het liefst willen terugbrengen tot de algemeene
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24r. Brief aan H. P. Berlage d.d. II oktober
r927 n.a.v. diens brief met kompliment
over de huizen te Stuttgart d.d. 8 oktober
r927, NDB/Oud.
242. Manifest in i ro, r927, r26 en in:
A.M. Lehning en J. Schrofer. Avantgarde
tussen de twee wereldoorlogen, Hilversum
I963, 67.
243. Brief aan 'Het Volk', 7 november
r935, NDB/Oud.
244. Brief van G. Guevrekian, r8 april
r928, NDB/Oud.
245. Brief aan G. Guevrekian, 24 april
r928, NDB/Oud.
246. Brief aan G. Guevrekian, I mei 1928,
NDB/Oud.
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In feite ontkent Oud hier iedere andere interpretatie van de nieuwe
architektuur naast de zijne of liever: hij sprak over een andere architektuur.
In dit licht kan ook Ouds houding gezien worden ten opzichte van
dec IAM. Als een uitvloeisel van de Stuttgarter manifestatie en onder
invloed van de ervaringen, opgedaan bij de prijsvraagresultaten voor
het Volkenbondpaleis te Genève, kwamen in juni 1928 te La Sarraz
architekten bijeen in wat daarna beschouwd werd als het eerste van
de Congrès Internationaux d'Architecture Moderne. De gastvrouw,
Hélène de Mandroz had dit voorbereid met de kunsthistoricus S.
Giedion. Le Corbusier was betrokken in het preadvies. Naast demoderne architekten uit de belangrijkste landen van Europa werden enkele vertegenwoordigers van de oudere generatie uitgenodigd: H. P.
Berlage en Karl Moser. De jonge Nederlanders waren M. Stam en
Oud. De secretaris Guevrekian verzocht Oud de leiding op zich te
nemen van de afdeling Stedebouw en daarover een referaat te houden. 244 Oud nam de uitnodiging aan op voorwaarde dat de gemeente
Rotterdam hem, vergezeld van zijn vrouw, zou afvaardigen en hij zou
dit nader laten weten. 245 Op 1 mei berichtte Oud wellicht niet te
zullen verschijnen wegens 'traag herstel van ziekte' . 246 Hij nam inderdaad niet deel aan het kongres. Hoewel hij tevoren tegen de doelstellingen of de opzet van het kongres geen enkel bezwaar uitte,
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typeerden: de echte frontgevechten ontbreken. In die sfeer schreef
Oud in I935 aan de ruim tien jaar jongere Merkelbach:

schreef Oud achteraf in een brief aan Giedion dat hij zich de opzet
heel anders had voorgesteld, waarschijnlijk om daarmee zijn afwezigheid te motiveren:

Is de strijd om het zakelijke, zonnige, doelmatige menselijke huis
door Merkelbach c.s. ingezet? En als hij wil toegeven dat dit niet
zoo is, wil hij dan ook toegeven dat er niet voortdurend nabauwen
(na-kletsen, bedoel ik nu) noodig is, maar een verdere ontwikkeling van principe's die reeds gesteld waren vóór de naam Merkelbach iemand onzer bekend was. 251

Einmal fröhlich mit den Kollegen zusammen sein ein Bischen reden
(nicht zu viel und nicht zu wichtig) ein Bischen Spaziergänge in
schöner Umgebung, ein Bischen Tanz, einige Schlussfolgerungen
allgemeiner Art und dann: Ende (... ). 247
Van Maser en Stam had hij inmiddels vernomen dat dit kongres nog
maar het begin zou zijn van wat Oud een 'congres-lintwurm' noemde
en hij dacht er niet over aan zó iets mee te werken. 247 Bovendien
wenste hij geen reklame gemaakt te zien met zijn mogelijke deelname. Hij fundeerde de argumenten voor zijn weigering op het motto 'niet praten maar bouwen'.

Aan het slot van een analyse van Ouds lezing uit I92I schreef
Banham:
These are the words of a cautious man, who developed a middleof-the road reputation, was regarded as a Functionalist, and probably saw himself as one (... ) [curs. H.O.]2 52
·

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Oud van stonde af aan wist
niet in staat te zijn de reis te maken. Juist toen was zijn psychische
toestand zeer labiel. In deze situatie is het ondoenlijk om vast te
stellen of zijn aangevoerde bezwaren vooral zijn wegblijven om gezondheidsredenen camoufleerden, dan wel ten dele waren ingegeven
door zijn aversie tegen kollektieve manifestaties of hun uitgangspunten. Een feit is dat Oud de latere kongressen evenmin bijwoonde en
dat hij afwijzend bleef staan tegenover de resultaten. Dertig jaar
later schreef hij:

Bij alle waardering voor de heldere analyses van Banham moet de
veronderstelling, dat Oud zichzelf als een zuivere funktionalist zou
hebben beschouwd, worden afgewezen: Oud heeft in zijn bouwen
steeds de kunst in die mate een plaats gegeven, dat hij zich nooit heeft
kunnen verenigen met de radikale opvattingen van de Funktionalisten, ook al beleden die hun a-esthetische principes meer met het
woord dan in hun werk. In I95I schreef Oud:
Ik begrijp heel goed, dat de mensen juichen als ze het glas, het staal
en de eenvoudige hoofdvorm zien van het gebouw van de U nited
Nations. Maar ik kan het niet helpen, dat ik daarbij onmiddellijk
moet denken aan de glazen kralen, waarmede de Indianen overgehaald werden om hun beste produkten af te geven aan de vijandige
indringers. Ik ben erg bang, dat ook wij, architecten, bezig zijn
onze beste waarden af te geven voor al deze schittering, die ons
verblindt na de depressie waaronder we zo lang gebukt gingen

Toen deze congressen werden opgezet, heb ik lang gediscussieerd
met de secretaris, de kunsthistoricus dr. S. Giedion, en getracht
hem te overtuigen van het feit, dat elk object van bouwactiviteit
bezien moet worden in een geestelijke sfeer die alles bindt. Men
was daartegen en meende probleem voor probleem op te moeten
lossen. Op zichzelf. Omdat dit mij principieel onjuist lijkt, heb ik
mij buiten deze congressen gehouden. 248

( ••• ) 253

Hij ervoer dat die houding bijdroeg tot een zekere vereenzaming in
zijn werk en schreef hierover in I936:

en

Ich binder Meinung dass alles was 'vital', was 'schöpferisch' ist in
der Gegenwart arbeitet zu Gunsten der Entwicklung der Kunst so
wie Ich diese sehe ...
... bis jetzt hatte Ich keinen Grund meine Anschauungen hinsichtlich dieser Dinge für unrichtig zu halten, wenn Ich mich im
Besonderen auch dann und wann was vereinzelt fühle. 249

247. Brief aan S. Giedion, I8 augustus
I928, NDB/Oud.
248.J.J.P.Oud. 'Le Corbusier', Terwille
van een levende Bouwkunst, Den Haag,
I964, I30.
249. Brief aan G. A. Schneck, IJ februari
I936, NDB/Oud.
250. Op. cit. (noot 252), 320.
Zie ook: F. L. Wright, 'In Memoriam the
Functioneer?' een opstel, toegezonden aan
Oud in I953 (NDB/Oud), waarin Wright
zegt dat de term 'functional' door Wrights
leermeester L. Sullivan al gebruikt werd en
Duitsland bereikte omstreeks I9I0.
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Het is geen toeval dat Oud in zijn geschriften sprak van 'Nieuw
Bouwen' of 'Neue Sachlichkeit' en niet van 'Functionalisme'. Het
begrip 'Functionalisme' dook op in de loop van de jaren dertig, waarschijnlijk na de publikatie van het boek 'Gli Elementi dell' Architettura Funzionale' van A. Sartoris in I932. Op advies van Le Corbusier
zou Sartoris zijn oorspronkelijke 'Razionale' vervangen hebben door
'Funzionale'.
Functionalism, as a creed or programme, may have a certain
austere nobility, hut it is poverty-stricken symbolically. The
architecture of the Twenties, though capable of its own austerity
and nobility, was heavily, and designedly, loaded with symbolic
meanings that were discarded by its apologists in the Thirties. 250

(... ) De werkelijke waarde van architectuur ligt in het feit dat ze
ontroering van de ene mens (de architect) overbrengt op de andere
(de toeschouwer) 253
en m I957:

25I. Brief aan B. Merkelbach n.a.v. twee
artikelen van M. in D GA van resp. 23 november en 30 november I935·
252. R. Banham. Theory and Design in the
First Machine Age, Londen (I960), I980,
I62.
253. Op. cit. (noot 248), 90, 9I.
254. J.J.P.Oud. 'Is architectuur vogelvrij?' DGA, 20. juli I957.
255. Brief aan B.Zevi, 3 juni I962: 'this is
the word for functionalism after which I
am striving all my life', ND B/Oud. Zie
ook: J. J. P. Oud. Architecturalia, Den
Haag, I963, 54-55.

Zoo zijn dan de doctrinaire discipelen van het 'Nieuwe Bouwen'
ertoe gekozen om de 'kunst' geheel uit te bannen onder het motto,
dat het leven boven de kunst gaat en dat de offers die de kunst aan
het bouwen oplegt (al zijn ze ook zo klein als tegenwoordig het
geval is) niet verantwoord zijn. Dat de kunst er ook niet voor niets
is (zelfs voor de practijk van het leven) ziet men niet. 254
Enige tijd later (I962) voerde hij het begrip poëtisch functionalisme
in, waarvan hij zei 'dat dit het functionalisme was waar hij zijn hele
leven naar had gestreefd'. 255
Het lijkt alsof Oud na een leven van strijd over architektonische
waarden zich terugtrekt binnen een onaantastbaar strikt persoonlijk
bolwerk waarvan uitsluitend hij de sleutel heeft en daarmee iedere
verdere discussie wil uitsluiten.

Aldus Banham, die veronderstelde dat de nieuwe generatie anders
zou reageren door het gemis aan de botsingen die de jaren twintig
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A. Roland Holst,
kwatrijn op de zeventigste verjaardag van J.J. P. Oud

97 . Den Haag, BIM-gebouw, 1938-1946.

Neofunktionalistische
tendensen en terugkeer
naar oude principes
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1. Onderzoek naar dé toepasbaarheid
van het ornament 1937-1948
lnteriêurs van de s.s. 'Nieuw Amsterdam' en
'Noordam' (1937)
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De eerste gelegenheid om als zelfstandig architekt met nieuw, uitgevoerd werk een visie te tonen , deed zich voor in 193 7. In opdracht van
de Nederlands-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij - HollandAmerika Lijn (N .A.S.M. - H.A.L. ) werd op een Rotterdamse werf een
nieuw passagiersschip gebouwd. 'De afmetingen en indeeling van het
schip maakten het mogelijk, de practische eischen van het internationaal passagiersverkeer harmonisch te verbinden met een persoonlijk kunstzinnig karakter' 1 aldus het gedenkboek. De rederij nodigde
een 70-tal Nederlandse architekten en beeldende kunstenaars uit om
deelopdrachten uit te voeren. De bedoeling was met dit schip vooral
Europa bezoekende Amerikanen te vervoeren en de direktie wilde de
sfeer op dit schip afstemmen op de smaak van deze passagiers.
Oud ontwierp het zwembad voor de eerste klas, alsmede de lounge
en de rooksalon van de toeristenklas. Hij paste hier bijzondere houtsoorten, brons en leer toe. De lounge kreeg over het gehele oppervlak
een rood tapijt, waarin figuren de 'oude' en de 'nieuwe' wereld symboliseerden. De ronde dansvloer van de lounge werd uitgevoerd in
radiaalsgewijs gelegd parket met sinusoïdaal verlopende kleurverschillen in het hout . Slechts met moeite vond Oud een firma die
technisch dit moeilijke werkstuk kon uitvoeren. De gordijnen waren
met de hand bedrukt, een experiment van de weverij 'Het Paapje' te
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Nieuw

Amsterdam,

1 626- 1938, Gedenkboek, Haarlem, r938,

voorwoord.

98 . J . J . P. Oud, getekend door Paul
Citroen . 1955.

99 . s.s. Nieuw Amsterdam, 1937;
zwembad; links op de achtergrond
een stoel van Oud .
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Prijsvraag Amsterdamse Raadhuis 1937
Voor de prijsvraag van I 9 3 7 zond Oud het ontwerp van een raadhuis
in onder motto 'z'. Het werd niet eerder tentoongesteld dan ter gelegenheid van de opening van het raadhuis van Almelo in I974, lang
na zijn dood.
Oud verwachtte niet dat zijn plan veel kans zou hebben, omdat hij
er voordeel in had gezien het verkeer onder een deel van het raadhuis
door te laten lopen. Hij vermoedde dat men dit bezwaarlijk zou
achten en 'dan valt het plan alleen daardoor al af'. De streng symmetrische plattegrond verraadt een sterke vormwil, de raadzaal in het
zwaartepunt als merkteken van het stedelijk gezag is een demonstratie van de aanwezige overheid. Het ontwerp voldeed aan de eisen die
Neo-Functionalisten aan architektuur meenden te moeten stellen:
'harmonie, evenwicht, representatie en zin voor het gematigd decoratieve'. 7 De aanwezigheid van een toren onderstreepte de overheidsfunktie, de bekroning door een wereldbol met een koggeschip, toonde Ouds behoefte aan ornament.

100. s.s. Nieuw Amsterdam, 1937;
(linksboven) rooksalon met ·oceaanzwemster' van John Raedeker;
(rechtsboven) lounge met dansvloer.
101. (rechts) s.s. Noorda m en
Zaandam, 1938; eetzaal; op de
achtergrond een plastiek van Han
Wezelaar

Brief van Glasindustrie Van T etterode
aan de redactie van D GA, 10 februari 1962,
NDB/Oud.
3. ]. van Geest e.a., Stühle aus Stahl. Metallmöbel I925-I940, Keulen 1980, 101.
4. A. Cornelis. 'De inrichting en architectuur van de "Nieuw Amsterdam", De
Blauwe Wimpel, Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen, 3 8
jrg., nr. 2, februari 1983, 57: Een ingebouwd interieur van een luxe hut door G.
Rietveld werd enige maanden voor de proeftocht gesloopt omdat het niet aan de eisen
van de direktie voldeed.
5. Brief van R. P. E. Trousselot, d.d. 30
juni 1935, NDB/Oud.
6. Ingezonden stuk van Oud in Architectural Record, maart 1947. Overgenomen
in Forum, 2 maart 1947, 71-73.
7. ].]. Vriend. Nieuwere Architectuur,
Bussum 1957, 112.
8. Toelichting op het prijsvraagontwerp
voor het Amsterdamse Raadhuis. NDB/
Oud.
9. W. van Tijen. 'Prof. ir. M. J. Granpré
Molière', Plan, 1972, nr. 6, 21.
10. W. van Tijen. 'Veertig jaar bouwen',
Plan, 1970, nr. 9, 578.
11. De 8 en Opbouw, nr. 4, 39-40, 17 februari 1940.
2.
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Als materiaal is gedacht aan een lichtkleurige ruwe baksteen met
toepassing van natuursteen, eveneens in lichte tint. De ramen en
deuren van brons. De torenafdekking in kleurig majolica. Het
'koggeschip' in goudkleur.
Er is gedacht aan een ruime toepassing van beeldhouwwerk dat
vooral als vrije beeldgroepen in en om het gebouw aangebracht zal
worden (in het representatieve gedeelte o.a. ook achter de banken
in de gangen). Naast den hoofdingang figuraal beeldhouwwerk
met wapen. 8
De uitslag van de prijsvraag riep veel weerstand op. Onder invloed
van jury-voorzitter M. J. Granpré Molière won het ontwerp van twee
van diens volgelingen: J. F. Bergh oef en J. J. Vegter. 9 Alle plannen van
modernen werden van de tafel geveegd. 10 Woedende Amsterdammers
riepen Le Corbusier erbij. Naar diens oordeel was het plan van Maaskant, Van Tijen en Stam het beste geweest. Over Ouds plan was zijn
oordeel niet vleiend:

Voorschoten. Er kwamen skulpturen en andere plastische effekten.
Zo vervaardigde H. Wezelaar twee bronzen negerfiguurtjes en John
Raedecker een wandreliëf voor de rookzaal. Raedecker sprak van 'een
oceaanzwemster'. Als achtergrond voor de wijzerplaat van een klok
maakte E. Spanier-Dammers een kompositie in een door Oud bedachte glastechniek. 2 Eveneens van haar was een koperen fries in het
wit-betegelde zwembad met zwemmer-, dolfijn- en meerminmotieven. Op het naastgelegen terras plaatste Oud stoelen naar eigen ontwerp. 3 Sfeer, vorm en kleur in deze interieurs toonden Oud hier als
elegant stilist en niet als een sobere Nieuwe Bouwer.
Waarschijnlijk heeft Oud goed begrepen dat in deze scheepssfeer
zijn zakelijke oplossingen niet gewaardeerd zouden worden. 4 Het
spartaanssobere karakter waarin een kussen slechts gedoogd werd,
was voorbij. 5 Bovendien moet de mogelijkheid om nu eens met materialen te kunnen werken die bij de minimum-woningen van voorheen uitgesloten bleven, aantrekkelijk zijn geweest. Het ziet er naar
uit dat de 'graadsverschillen in de dingen uit onze dagelijkse omgeving', door Oud later noodzakelijk verklaard bij zijn verdedigen
van de architektuur van het BI M-gebouw, hier ook al optreden. 6
Ouds aandeel in het interieur van de 'Nieuw-Amsterdam' viel bij
de direktie van de H.A.L. zo in de smaak dat hij aansluitend de opdracht kreeg voor de vrachtschepen met passagiersakkommodatie
'Noordam' en 'Zaandam' het identieke interieur voor de beide eetzalen te ontwerpen.

Het verbindingsstelsel is verward. Het is een boom zonder stam.
Hier manifesteert zich de karakteristieke tendens van een bouwkunst die uitgaat van lege interieurs en niet van de natuurlijke
geböorte van een organisme.
Le Corbusier zag de plannen zonder de namen van de ontwerpers te
kennen: onder hun motto. 11

102. Amsterdam, prijsvraag raadhuis, 1937; perspektief en vogelvlucht 'Motto Z' .
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12. Nu onderdeel van Shell Internationale
Petroleum Maatschappij.
13. Brief van W.H.de Monchy, direkteur
H.A.L., d.d. 5 april 1938, waarin de mededeling: 'Het plan van Oud krijgt extra
aandacht'. Dit n.a.v. een brief van ir.
Muller, direkteur BIM, NDB / Oud.
14. In 1942 werden de kantoren in gebruik
genomen, maar veel details die het gebouw
zijn afwerking hadden moeten geven, ontbraken. Met name onderdelen waarvoor de
bezetter geen metalen beschikbaar wenste
te stellen. Oud ging zo ver dat hij provisorisch houten leuningen liet aanbrengen van
zó primitief karakter, dat men later wel
verplicht zou zijn deze te vervangen door de
ontworpen monumentale leuningen. Aan
het eind van de oorlog kwam het gebouw te
liggen binnen de vesting 'Clingendaal' en
moest geheel worden ontruimd. De Duitsers vestigden er een telefoonpost voor hun
V-wapen, die vrijwel onmiddellijk gebombardeerd werd door de RAF, eerst op 18
maart 1944 en ernstiger op 30 maart d.a. v.
De schade bleek aanzienlijk, doch herstelbaar. Een 'deuk' van 7 cm over een groot
deel van de voorgevel is nog aanwezig.
15 . J.J. P. Oud. Rede voor de International
Association of Art Critics, gehouden op 9
juli 1951. Herzien opgenomen in op. cit.
(noot 21b), 88 e.v.
16. Brief van A. Roth, d.d. 28 juli 1946,
NDB / Oud.
17. Brief van P.Johnson, d.d. 25 november 1946, NDB/Oud.
18. Brief van P.Johnson, 5 september
1945: Giedion zag een interieur van de
'Nieuw Amsterdam', dat U wordt toegeschreven, het zag er niet naar uit. ND B/
Oud.
Brief van P. Johnson van 25 november
1946: ' I do not know what to say . ..
Frankly to me the building looks like a
return to Dutch tradition rather than the
next step in International Architecture. lt
is International only if Berlage was an International Architect. No one hut a Dutchman would have built just that way.'
NDB/Oud.
19. 'Mr. Oud embroiders a theme', Architectural Record, december 1947.
20. Ingezonden stuk van Oud in Architectural Record, maart 1947, wat gedeeltelijk
luidde:
'Lictle by little, I discovered that the forms
of a labourerdwelling or a factory cannot
be the end of all architectural wisdom. Ic is
an error to imply that this is crue and chat
we have already reached "new architecture"
by this means. lt seems to me at present
quite allright chat the new domestic architecture is the base of new architecture, that
it should be already new architecture itself,
I deny emphatically.
Architecture itself-old or new-can and
must gi ve: emotion. lt has to transport the
esthetica! vision of one man (the architect)
to another man (the onlooker). And why
should ic not? Are we in our modem times
so condemned that we dare not set our own
stages? Are we really so dried up that we
don't allow ourselves to play a bit now and
then? It is a very important face which is
too often forgotten in the case of new architecture!
We know now how to make "new building" by the application in a clear manner
of concrete, plate-glass, iron, etc. We did
this as said already with success. But we
never dare forget chat the esthetica! emo-
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BIM-gebouw, Den Haag 1938-1946
Kort na het afgewezen projekt voor een Amsterdams raadhuis kreeg
Oud van de Bataafsche Import Maatschappij de uitnodiging mee te
doen aan de meervoudige opdracht voor een kantoorgebouw aan de
Wassenaarseweg te Den Haag, nabij het Rosarium. 12 De andere mededingers waren: D. Roosenburg, G. Friedhoff en A.J. Kropholler.
Het door Oud ingezonden ontwerp werd door de direktie van de
BI M gekozen. Hij kreeg opdracht tot de bouw, die begon in de zomer
van r939. 13 Na het ontwerp voor het Amsterdamse raadhuis bood
dit ontwerp geen grote verrassingen: ook hier een strenge symmetrie,
een gesloten plattegrond, gevels van lichtkleurige baksteen op een
natuurstenen basement en ten slotte een ornamentale behandeling
van onderdelen, in natuursteen, 'kunst' -beton en gekleurd majolica.
De draagkonstruktie was gewapend beton.
Bij het uitbreken van de oorlog was dit betonskelet slechts voor
een klein deel gereed. Het gebouw werd onder moeilijke omstandigheden in r942 tot een gedeeltelijke voltooiing gebracht. 14 Door
schaarste aan non-ferrometalen bleek het onmogelijk het benodigde
brons te verkrijgen voor de bekleding van de trappehuisraam-konstrukties en de trapleuningen. Ook het omliggende terrein werd niet
afgewerkt. In feite kwam het gebouw pas gereed in r946.
De publikaties verschenen dan ook - in binnen- en buitenland pas in de loop van r946. In Nederland waren de reakties waarderend.
Bij het toenmalige aantal traditionalistische ontwerpen viel Ouds
ontwerp niet opvallend uit de toon. Oud, die dit gebouw wel zijn
lievelingsgebouw genoemd heeft, ondervond dan ook een diepe teleurstelling toen bleek dat het gebouw in de internationale pers slecht
ontvangen werd. 15 A.Roth sprak in Werk (mei r946) van 'Versuche
à l'art décoratif' en in een briefwisseling verweet hij Oud de ter plaatse niet gemotiveerde symmetrie en de 'formale Lösung' die 'hinzugefügt wirkt' en 'nicht organisch aus der Aufgabe heraus entwickelt'
was. 16 In het bijzonder in Amerika, waar het moderne bouwen onder
invloed van uitgewekenen als Gropius, Mies en Neutra zich voorspoedig had kunnen ontwikkelen, zag men Ouds nieuwe koers als een
verraad aan de 'International Style' . 17 Van de traditionalistische ontwikkeling in Nederland, zoals die kort voor en tijdens de oorlog had
plaatsgevonden, wist men daar weinig. Ouds ommezwaai, die al met
de interieurs van de 'Nieuw Amsterdam' en zijn ontwerp voor het
Amsterdamse raadhuis was begonnen, was daar onbekend of men
dacht dat het werk hem bij vergissing werd toegeschreven. 18 In Architectural Record verscheen een onwelwillende kritiek, getiteld
'Mr. Oud embroiders a scheme'.19 Oud stelde zich met een ingezonden stuk in dit blad te weer. 20
Dat men Oud inkonsekwentie verweet ligt voor de hand. Immers,
dit werk was op tal van punten strijdig met zijn eerder ingenomen
standpunten:
- De toepassing van het ornament, waarover hij in r92r schreef:
(... ) .door de toepassing van ornament laat zich elk gebrek aan
zuiver compositorisch evenwicht, laat zich elke architectonisch
mislukte poging tot uitbeelding door louter bouw kunstige middelen ... uiterlijk herstellen. Ornament is het universeel geneesmiddel voor bouwkunstige impotentie. 21
- De toepassing van baksteen waarover hij, ook m r92r schreef:
(... ) gaat men niet tot bepleistering over dan zijn in baksteen een
strakke vorm, een strakke zuivere lijn noch een zuiver homogeen
vlak te construeeren, de kleine deelen en het groote aantal voegen
beletten dat. 22
Neofunktionalistische tendensen en terugkeer naar oude principes

103. Den Haag, SIM-gebouw,
1938-1946 (S.I.P. M.); plattegronden
begane grond en standaardverdieping.
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tion emanating from simple works like the
work in question is an esthetica! emotion
on a very low level. Building like this-and
the majority of building is of this kind-is a
wonderful start to new architecture hut
new archicecture itself has still to be found.
One could say wich some exaggeration: it
is the bass to the music hut not ics essence.
In some cases: the lyric, not the epic side of
architect ure.
Now: new architecture is what I strived at
in my "Shell-building". Ic may be chat ic
has more traditional ballast in it than former work of mine. I don't know. But it
would not be the first time in my efforts
chat I went back a bit to make myself fit
for going further on the way I seek to explore: in this case a more difficult way to
tread chan the way of the labourerdwellings! (... )'
Fragment uit de brief aan D. Haskell, redakteur van Architectural Record, 22 januari 1947, NDB/Oud.
21. a. J.J.P.Oud. 'Over de toekomstige
bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden. B. w. 1922, jrg. 42, nr. 24, 147160; b. dito, afgedrukt in: J.J.P .Oud Ter
wille van een levende bouwkunst, Den
Haag 1962, 20-30.
22. Ibid.
23. J.J. P. Oud. Mein Weg in De Stijl, Rotterdam 1960, 32.
24. Brief aan J.J. Vriend, d.d. 22 februari
1949, NDB / Oud.
25. In het voorwoord tot de editie van
1966 van The International Style schrijft
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De strenge symmetrie paste in de leerstellingen van De Stijl evenmin
als in de opvattingen van de Nieuwe Zakelijkheid, maar in feite had
Oud dié nooit afgezworen.
In r960 schreef hij:
Wer, wie die Kritiker von dem Architectural Record in meinem
Versuch, den Shell-Bau mit der Ausdruckskraft einer stärkeren
und reicheren architektonischen Bewegtheit zu erfüllen, nicht
mehr zu erblicken vermag als einen klassischen Grundriss und
emen auf Äusserlichkeit gerichteten Aufriss, der schaut nicht
tief! 23
Maar in r949 al had hij J.J. Vriend bekend:
Misschien ben ik altijd al niet zoo erg tegen gesloten vorm geweest
en tegen symmetrie- zelfs in het begin niet (... )24
Wel was het werk in strijd met de opvattingen van de 'International
Style', waartoe men hem - zeker in Amerika - nog steeds rekende. 25
Hitchcock en Johnson, woordvoerders van de International Style,
konden door het onderbroken kontakt eigenlijk nauwelijks inzicht
hebben in de Europese ontwikkelingen kort voor en tijdens de oorlog.
De ontwikkeling daar liep zeker niet parallel met die in Europa. De
Eerste Wereldoorlog had er geen schade gebracht, moreel noch materieel. Een herwaardering als in het Europa van de jaren twintig vond
niet plaats. De architektuur was er nagenoeg vrij gebleven van vernieuwende invloed. De International Style bracht daar verandering
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Ich glaube Sie dürfen diésen äusseren Beifall nicht zu wichtig nehmen. Die Menschheit liebt immer das 'andere' und es wäre nur
eine Sache propagandistischen Durchhaltungsvermögens urn nach
einem Jahr, oder 2, oder 3, das 'runde' anbeten zu lassen. Dass
lässt sich alles machen ... 28
Misschien heeft Oud bij het BIM-gebouw zijn 'propagandistisches
Durchhaltungsvermögen' overschat. In 1956 schreef hij aan Hammacher over de fabriek te Purmerend van 1919:
Toen ik met het ontwerp klaar was, zei ik tegen haar: 'als ik nu
beroemd wil worden, moet ik hiermede doorgaan, want het wordt
een geheel nieuwe vorm.' 29
In zijn teleurstelling over de negatieve internationale reakties zou het
een troost zijn geweest wanneer Oud toen had kunnen weten hoe
Johnson later zou gaan teruggrijpen op oude stijlvormen met als
resultaat bij voorbeeld het A.T. & T.-hoofdkantoor in New York.
Johnson schreef trouwens veel later (1981):

.r

Your father was a great man and I am guilt-ridden by my attitude
toward his work in the last years of his life. I did not like the Shell
Building and I am afraid that our path separated. He was my only
friend among the grea t pioneers. 30

104. Den Haag, SIM-gebouw;
(linksboven) gestyleerde Shellschelp als luifelondersteuning;
(rechtsboven) voorgevel; (linksonder) vleugel muur kantine-ingang;
(rechtsonder) luchtfoto situatie
1949, achterzijde met kantine en
garage .

Hitchcock echter: 'Hindsight suggests that
Holland might have been better-or alsorepresented by Rietveld than by Oud', x.
26. T. Wolfe. 'The silver Prince', From
Bauhaus to our House, Londen 1983, ed.
princ., 198±, New York, 9-35 .
27. Op. cit. (noot 23), 32.
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in, vooral uitgedragen door een groep rond H.-R. Hitchcock jr. en
Philip Johnson. 26 In het algemeen zag men in de International Style
een goedkope manier van bouwen.
Oud hechtte aan de Amerikaanse afwijzing te veel waarde. Hij
miste mi de overtuiging die hem in de jaren twintig onverstoorbaar
voort had laten gaan. , De reaktie w~s omgekeerd: hij voelde zich
tekort gedaan en trachtte voortdurend de juistheid van zijn standpunt te verdedigen en te bewijzen dat er een rechte lijn liep door de
ontwikkeling van zijn eerdere naar zijn nieuwe vormen. Gezien het
werk van J. F. Staal en S. van Ravesteyn stond Ouds 'Neo-Functionalistische' wending niet op zichzelf. Toch moet de mogelijkheid worden opengelaten dat hij met zijn visie hoopte opnieuw de volle aandacht te krijgen en zijn pioniersrol uit de jaren twintig te kunnen hervatten. De opportuniteit van een dergelijke poging zou dan verborgen blijven onder de dekmantel van de doorgetrokken lijn waar Oud
in Mein Weg in De Stijl steeds de nadruk op legde. Deze veronderstelling lijkt houdbaar te zijn gezien de wijze waarop Oud in de jaren
vijftig na de ondervonden teleurstelling weer aansluiting zocht bij
zijn werk van omstreeks 1925. Hij sloot de door velen niet gewaardeerde periode af met de erkenning dat hij misschien te ver was gegaan.27 Dat Oud zich het effekt van een uitgedragen principe zeer wel
bewust was, bewijzen sommige uitlatingen in de korrespondentie.
Aan Gropius schreef hij in 1924:
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28. Brief aan W. Gropius, d.d. 2 februari
1924, NDB / Oud.
29. Brief van A.M. Hammacher, d.d. 16
juni 1956, NDB/Oud.
30. Brief van P.Johnson aan H.O., 26
januari 1981.

31. J.J. P. Oud. Ziin er nog architecten?,
Den Haag, 1959. Rede gehouden op de
Hogeschooldag van de Technische Hogeschool re Delft op ro januari 19 59 . Op verzoek van Oud zat zijn zoon daar met de
tekst gereed om 'over re nemen' in her geval
Oud ' nier verder zou kunnen '.
3 2. Her betreft een beronsoort, in de fabriek
vervaardigd, die wordt voorzien van een
oppervlaktelaag met roeslag van gemalen
natuursteen. Men spreekt dan wel van
'sier-' , of 'kunst'beron.
33. De Koninklijke Delftse Aardewerkfabriek 'De Porceleyne Fles' verzorgde
doorgaans dit soort geglazuurd aardewerk.
De praktijk leerde dat ook hier de keuze
van de pigmenten, als bij verf, bepalend is
voor de houdbaarheid van de kleur. Rood
bleek zwak en verbleekte na enkele jaren
geheel. Door toepassing van betere pigmenten verbeterde de kwaliteit na de oorlog aanmerkelijk.
34. Brief van H.H. Kamerlingh Onnes,
d.d. 5 augustus 1926, waarin hij schrijft:
''k Herkon je café niet, zoo stemmig als 't
was geworden. Zeker verkocht, hè?' Zie
ook J. J. P. Oud, 'Waarom ik van het toepassen van baksteen afstapte en op grond
waarvan ik er weer toe terugkeerde.' Baksteen, 1960, nr. 3, 1 e.v.
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Toch kan de mutatie in Ouds werk nauwelijks los worden gezien van
de omstandigheden daar omheen. Oud kon zich niet onttrekken aan
de geest van de tijd, waarin door de krisis de roep om 'een sterke
man', orde en hiërarchie zich deden gelden. Zo ontstond er weer behoefte om de betekenis van een gebouw in zijn architektuur tot uitdrukking te brengen, wat niet strookte met de principes van de funktionalisten. Oud had respekt voor zijn opdrachtgever en hij knikte
met een zeker genoegen Romke de Vries toe toen die hem bij een
lezing te Delft beleed tot zijn eigen ergernis de neiging te hebben zijn
hoed af te nemen wanneer hij het Br M-gebouw passeerde. 'Dat was
ook de bedoeling', zei Oud. 31
Oud paste bij dit gebouw handvormsteen in geelachtig witte kleur
toe, de zeer lichte Euville zandsteen en het roodbruine Travertin: van
deze materialen mocht worden aangenomen dat ze hun kleur min of
meer blijvend zouden behouden. Van de toegepaste' kunst' -beton had
men binnen zekere grenzen ook de kleur in de hand. 32 Voor de primair
te kleuren onderdelen - de met majolica-elementen beklede vleugelmuren aan de kantine-uitgangen (gesloopt ten behoeve van een uitbreiding) - werd een geglazuurd oppervlak toegepast in rood, geel en
blauw, waarvan men aannam dat de kleuren duurzaam zouden zijn. 33
Bij de bouw van zijn arbeiderswoningen had Oud ervaren dat pleisterwerk en kleurgebruik in de praktijk het bezwaar aankleven van de
onduurzaamheid: het eerste scheurt en begint op die plekken zwart te
worden, terwijl de kleuren van het schilderwerk bij een onderhoudsbeurt zelden juist worden overgenomen dan wel uit economische
overwegingen gereduceerd worden tot één kleur. 34
Het ornamentale beeldhouwwerk werd sterk ordenend tot in de
kleinste details door Oud met passer en lineaal ontworpen, wat in de
vormen duidelijk herkenbaar is. Blijkens zijn toelichting op het plan
voor het Amsterdamse raadhuis was hij daar nog van plan werk van
nog te bepalen beeldhouwers toe te passen. De omschrijving ervan
wettigt die veronderstelling. Bij de Nieuw Amsterdam was er een
goede samenwerking geweest met Han Wezelaar en John Raedecker.
Ook voor dit werk overlegde Oud met beiden en vroeg hun voor een
vlak reliëf terzijde van de hoofdingang een prijs op te geven. Wezelaar
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hij 'het risico niet lopen kon gearresteerd te worden, gezien zijn moeilijkheden'. 40 Overigens was hij merkwaardig rustig op de afloop van
de oorlog. Hij had al vanaf de jaren twintig geen illusies over de
Duitsers, had al vroeg 'Mein Kampf' gelezen, voorzag een revanche
en een bezetting van Neder land. 41 Voor de oor log had Oud zich door
het lezen van het Ns B-blad Volk en Vaderland op de hoogte gehouden
van handel en wandel van de NSB die hij ook niet vertrouwde. Hij
wenste zich niet te abonneren en vroeg bij ieder gekocht exemplaar
van dit weekblad de vier resterende centen van zijn dubbeltje terug
om vooral géén bijdrage te leveren. Anderzijds had hij - als zovelen weinig idee van de ontwikkelingen die inmiddels in Duitsland plaatsvonden, nam zijn Joodse kollega F.Block kwalijk dat die hem een
geleend boek niet terug gaf en wenste - als zovelen - weinig te geloven van de verhalen die ir. J. W. Albarda - de toenmalige socialistische minister van Sociale Zaken - in I939 bij een bezoek vertelde
over de vormen van onderdrukking in het Duitsland van toen. 42
Toen de oorlog afgelopen was kwam Oud tot de konklusie dat deze
hem -vreemd genoeg-wel goed had gedaan. Dit waarschijnlijk
omdat de oorlogsomstandigheden hem veelal de tijd niet gelaten
hadden zich met zichzelf bezig te houden. Iets wat hij onder normale
omstandigheden te veelvuldig placht te doen.

105. Den Haag, SIM-gebouw.
Prijsvraag-perspektief.
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106. New York, AT & T hoofdkantoor
van Ph.Johnson, 1982; in Nederland gebeurt niet alles vijftig jaar
later.

voelde voor een dergelijk reliëf niet zo veel en achtte zich daar ook
niet de geschikte man voor. 35 Ook elders blijkt dat Oud tot de konklusie kwam dat er voor zijn plannen geen geschikte beeldhouwers te
vinden waren. 36
A. Roth vocht de symmetrie aan die hij hier onterecht vond. In de
uitgevoerde situatie ligt die opmerking meer voor de hand dan in het
ontwerp, waar op beide einden van het gebouw een verkeersbrug
toegang gaf tot het terrein: geheel symmetrisch. Van gemeentewege
werd later om verkeers-technische redenen bezwaar gemaakt tegen de
· tweede brug en uitrit. Oud zag als het grote voordeel van symmetrie
voor dit soort gebouwen, dat hierdoor overal snelle oriëntatie mogelijk is.37
In sommige kommentaren vond men de hoofdingang onbeduidend
in verhouding tot de maat van het gebouw. Inderdaad ervaart men
dit wanneer men het gebouw binnengaat, omdat de entreehal een
benepen indruk maakt met zijn twee niveaus en tussenliggende trap.
Er is bovendien slechts een spaarzame verlichting door de openingen
in het reliëf boven de toegangsdeuren. Oud sprak hier van 'het licht
en de lucht zweven heen om het ornament, dat binnen en buiten
gelijk dient', 38 maar de achterzijde van dit reliëf is niet meer dan een
achterkant. De monumentaliteit is in de funktionalistische uitwerking afwezig. De flankerende portiersloges à niveau van de bel-étage
liggen onwezenlijk hoog en weinig uitnodigend.
Bij alle kritiek die Oud ten deel viel is de wijze waarop hij een
uitbreiding van uitdrukkingsmogelijkheden zocht volstrekt oorspronkelijk en geen teruggrijpen op de bekende motieven en symbolen zoals Staal en Van Woerden dat deden bij hun ontwerp voor
het raadhuis te Huizen. Het gebouw voldeed trouwens uitstekend:
gedurende de oorlogsjaren huisvestte het tijdelijk de Meelcentrale
met een dubbele bezetting. Oud was er trots op dat ook toen alles
perfekt werkte, ook de wc.'s.

Oorlogsjaren
De oorlogsjaren gingen betrekkelijk rustig aan Oud voorbij. Aanvankelijk waren er weer problemen. De BI M-direktie liet zich vertegenwoordigen door een oud-genie-officier, J.J.de Bruijn, eerder
opgetreden als bouwkoördinator bij de bouw voor de Nederlandsche
Handelmaatschappij te Amsterdam van De Bazel en bij de Koopmansbeurs te Rotterdam voor Staal. 39 Oud kon de kompetitie met
deze man niet aan en vluchtte in de ziekte. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn medewerker ir. J. H. Albarda.
Mede door de omstandigheid dat Oud geen lid was van een vakorganisatie werd hij verschoond van de aanmeldingsplicht voor de
Kultuurkamer. Hij bleef ver van ondergrondse aktiviteiten omdat
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35. H.M.Wezelaar bevestigde dit in een
gesprek d.d. 28 oktober I982.
36. Verslag van de conversatie met J. A.
Thwaites op 9 juli I95I, NDB/Oud.
37. Oud maakte ooit een opmerking van
die aard bij een bezoek aan de Beurs te Rotterdam.H. O.
38. Op. cit. (noot 2Ib), 93.
39. Brief aan Bouwcentrum Rotterdam,
d.d. I9 januari I955, NDB/Oud.
40. In de oorlogsjaren meermalen gemaakte opmerking. Hij vond dat een arrestatie
voor hem veel erger zou zijn dan voor een
ander. H.O.
4L Carola Giedion-Welker schreef in
juni I940 een briefkaart waarbij zij in
herinnering bracht dat Oud haar voorspeld
had: 'Als ich ei nes Tages das Fens ter öffne,
dann sind sie da ... ' (of woorden van gelijke strekking: de briefkaart bevindt zich
niet in het archief en werd waarschijnlijk
verbrand).
42. Gesprek, bijgewoond zomer I939. H.O.
43. R. Blijstra. 'Rotterdam, stad in beweging', Amsterdam I965, 398, noot 74.
44. Brief aan J. A. Ringers, d.d. IO september I942, NDB/Oud.
45. Kontrakt opdracht Hofplein, d.d. I7
september I942, art. 2, NDB/Oud.
46. Brief van W.G. Witteveen, d.d. 7 september I942, NDB/Oud.
47. Toelichting door Oud op zijn Hofpleinplan, NDB/Oud.
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In I94I werd door de algemeen gemachtigde voor de wederopbouw,
dr. ir. J. A. Ringers, een openbare prijsvraag uitgeschreven, welke ten
doel had stedebouwkundig-architektonische ontwerpen te verkrijgen
voor de bebouwing van het Hof plein en de Blaak. 43 Hoewel er 7 4
inzendingen waren, werd er geen prijs toegekend, onder de aantekening dat vele ontwerpen in strijd geacht werden met de eis, dat de bebouwing van de pleinen 'een zoveel mogelijk Hollands karakter moest
hebben'. Wat dit precies zou moeten zijn maakte men niet duidelijk.
Na het mislukken van deze prijsvraag kreeg Oud in juli I942 - op
instigatie van ir. W.G. Witteveen -van Ringers de opdracht een plan
voor het Hofplein te maken. Hieraan ging uitvoerig mondeling overleg tussen Oud en Ring ers vooraf. Oud wilde de opdracht wel aanvaarden maar voorzag problemen waar het noodzakelijk overleg met
Witteveen betrof. 44 Ringers stond achter Oud en blijkens de overeenkomst zou hîj bemiddelaar zijn bij eventuele geschillen. 45 Witteveen feliciteerde Oud met zijn opdracht en schreef:
Ik hoop dat Gij er in slagen zult een architectuur voor het nieuwe
hart van Rotterdam te ontwerpen welke ook buiten de landsgrenzen de aandacht zal trekken. Ge kunt er verzekerd van zijn dat
ik al mijn invloed zal aanwenden om Uw schepping te doen realiseren.46
Oud, die met het basisplan van Witteveen voor dit gebied in beginsel
instemde, ging aan de slag, maar kwam al gauw tot de slotsom dat
hij genoodzaakt was enigermate af te wijken van de rooilijnen, vastgesteld op de plankaart van het kontrakt. In zijn toelichting schreef
hij het langgerekte plein aanvankelijk aantrekkelijk te hebben gevonden.47 Het viadukt gaf zijns inziens echter als doorsnijding met een
sterk utilitair karakter een grote belemmering. Hij loste dit op door
het viadukt als een scheiding op te vatten en er ten plaatse een bebouwing met 'kleine ontspanningslokalen' aan toe te voegen. De
vrijheid die Oud zich daarmee permitteerde in het hem als basis verstrekte rooilijnenplan was op zichzelf van bescheiden aard en tastte
de stedebouwkundige opzet nauwelijks aan. De opdeling in twee
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hij ernstige bezwaren te hebben tegen de vrijheden die Oud zich in
zijn ogen gepermitteerd had en hij toonde zich in zijn aanvankelijke
verwachtingen teleurgesteld. Het verslag van een bespreking tussen
Oud en Witteveen zegt:
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108. Rotterdam, Hofplein, wereldhandelscentrum, 1942; raadhuis?
107. Rotterdam, Hofplein; (linksboven) stadsplan-Witteveen, 1941 ;
(rechtsboven) Ouds ontwerp, 1942;
(rechtsonder) ontwerp van Berlage,
1921 .

In meer dan een opzicht vertoont het ontwerp van Oud fundamenteele verschillen met zijn opvatting, die vóór alles wordt gekenmerkt door het continueele karakter van het plein. In het ontwerp
van Oud is daarvan niets meer te bespeuren: het valt als het ware in
drie min of meer gescheiden deden uiteen. Hij acht dat onaanvaardbaar, hij ziet probleemen met N.S. bij de kruising met het
viaduct. Van meer principieele aard is zijn verzet tegen de gebogen
wanden van het langgerekte deel. De hoogte van de gevels is veel te
groot.
Maar het belangrijkste is:
Wanneer Witteveen aandringt op aanpassing van het plan-Oud
aan zijn eerste ontwerp, dan geschiedt dat voornamelijk op grond
van de overweging, dat hij verantwoordelijk is voor het stadsplan
als geheel. Binnen dit kader moet het Hofplein aan bepaalde
eischen voldoen, die niet kunnen worden prijsgegeven. 51

48. Cat. Gemeentemuseum, H. P. Berlage
I856-r934, Den Haag, r975, 66-67.
49. ].]. P. Oud. 'Het Hofpleinplan van
Berlage', Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting, Serie Stedebouw I, Zwolle,
I922.

50. Op. cit. (noot 48), 66.
5r. Verslag bespreking d.d. 25 februari
I943 tussen J.J.P.Oud en W.G.Witteveen, door A.v.d.Goot, NDB/Oud.
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pleinen leek een logisch gevolg van de overkluizing door het viadukt.
Oud aanvaardde het viadukt als een afsluiting. Met de kunstgreep
bekend van de Kiefhoek herhaalde hij vanuit de as van het plein de
hoek met het viadukt naar de andere kant en bracht met behulp van
de ontstane symmetrie het viadukt met toegevoegde bebouwing binnen zijn konceptie. Deze vondst zal zijn voorafgegaan aan de vormgeving van het naastliggende westelijke plein met gebogen wanden,
de gedachte daarvoor geënt op de bestemming: vermaakcentrum, dat
een zekere beslotenheid behoeft.
Zeker heeft hem bij zijn ontwerp het plan-Berlage van I92I voor
ogen gestaan, zij het dat het grote afsluitende gebouw daar aan de
zijde van het viadukt stond. Ook Berlage 'neutraliseerde' de scheve
doorsnijding met het viadukt: door toevoeging van een rond gebouwtje. 48 Daar de Delftse Poort inmiddels verwoest was, had Oud
het in de vormgeving gemakkelijker. De vorm van het plan is dan ook
regelmatiger dan bij Berlage. De totale situatie maakt de indruk van
een volstrekt autochtone oplossing, een indruk die de latere ontwerpen voor het Dammonument en het Grebbemonument ook eigen is.
Blijkens een verhandeling die hij daar in I922 over schreef had Oud
Berlages plan vroeger al terdege bestudeerd. 49 Hij nam kennelijk
diens gedachte over, dit verkeerscentrum de 'historische vorm der
min of meer afgesloten ruimte van een plein te geven omdat daarvoor
de oplossing tot een hoogere waarde van Bouwkunst' zou stijgen.
Het konden woorden van Oud zijn geweest. 50
In zijn plan ontstond niet een ruime chaussée, maar een opeenvolging van pleinen. 'Het is een verkeersplein, maar ook een ontspanningsplein, terwijl het bovendien het kontakt met de natuur moet tot
stand brengen (naar het Oosten).47 Dit laatste verwijst naar de opvatting van Witteveen die het principe huldigde dat het groen der
parken tot in het centrum moest penetreren. Vandaar dat Oud het
ovale plein 'reeds een geringe boombeplanting' wilde geven. 47 Uit de
toelichting blijkt dat Oud aan Witteveens opvattingen tegemoet wilde komen.
Toen Witteveen in februari I943 het plan onder ogen kreeg bleek
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109. Rotterdam, schets bebouwing
Coolsingel, 1942.
110. (rechtsonder) Rotterdam,
Hofplein, 1942; ombouwing viadukt.

De houding van Witteveen was tamelijk autoritair. Wat Witteveen
vermoedelijk vooral irriteerde is het feit dat Oud geen architektuur
meer bedreef, maar stedebouw op een zo integrerende en dominerende wijze, dat de omliggende bebouwing er mager bij af zou gaan
steken. 52
Verschillende schetsen tonen dat Oud nog steeds - en meer dan bij
het B r M-gebouw - bezig was met zijn onderzoek van nieuwe omamentale mogelijkheden. Wellicht werd hier dit onderzoek een vlucht
uit de werkelijkheid van de bezettingsjaren. Veel schetsen herinneren
aan I6e-eeuwse Italiaanse architektuur, soms aan de gevels van het
Dogenpaleis dat Oud bewonderde. Zijn stedebouwkundige visie is
I9e-eeuws: Camillo Sitte en vooral Berlage, niet van Eesteren. Het
grote gebouw ter afsluiting aan de westzijde was gebaseerd op het
plan voor een wereld-handelscentrum (architekten Giesen, Zanstra
en Symons) in door de opdrachtgever - de 'kombinatie PiersonPlate' - 51 verlangde maten. Oud meende dat dit gebouw te kolossaal
J
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zou zijn, maar het bracht hem op het idee dat hier heel goed een
nieuw raadhuis zou kunnen komen 'omdat het [bestaande] raadhuis
door zijn slechte situatie toch nooit de belangrijkheid zal kunnen
krijgen waar het moreel- laten we zeggen - een recht op kan doen
gelden'. 47
Op 1 april 1943 werd Ringers door de Duitsers gearresteerd en,
behoudens in de periode van vier weken in St. Michielsgestel, was
ieder verder kontakt met hem onmogelijk. 53 Daarmee verloor Oud
alle steun van die zijde en kwam hij alleen te staan tegenover de
ambtenaren van het AS R0 (Adviesbureau Stadsplan Rotterdam) en
hun adviseurs. Op 10 januari 1944 schreef Oud aan Witteveen:
Toen we onze laatste bespreking over het Hofplein hadden, zei je
tegen me, dat je doen zoudt wat je kunt om mijn ontwerp tegen te
houden. Uit verschillende mededeelingen, die ik krijg, zie ik nu,
dat je maatregelen inderdaad gaan in de richting van het afbreken
van de lijn, die je tot nu toe volgde voor het Hofplein. Een en ander
op grond van wenschen van de N.S., zooals - naar ik hoor- je
motiveering is.
5 2. Uit de korrespondentie blijkt dat de
brief van Ringers van 8 juli 1942 spreekt
van 'de opdracht tot het maken van een
geve/ontwerp' (curs. H.O.), het kontrakt
van 17 september 1942 in art. 1 a spreekt
van 'het leveren van een ontwerp voor de
architectuur van het Hofplein' (curs.
H.O.), een veel ruimere strekking dus. Bovendien werd Oud door het kontrakt in feite gevrijwaard tegen de bezwaren van Witteveen door de slotbepaling van art. 3, die
luidde: 'Van den grondvorm van het plein,
zooals deze uit de teekeningen blijkt [op
basis van het plan-Witteveen d.d. 4 december 1941] zal niet worden afgeweken dan

onder goedkeuring van den Algemeen Gemachtigde' (curs. H.O.). Ringers trad hier
duidelijk in de gemeentelijke autonomie,
een irritatie te meer voor Witteveen en een
aanleiding om het geprotectioneerde planOud later kwijt te willen. Zie H.J.L.
Vonhoff. Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.j. Oud, 90:
'Zonder dat het zijn persoonlijke waardering voor dr. Ringers in de weg staat vindt
hij [P.J. O.] het toch een ongelukkige constructie, dat deze als regeringscommissaris
voor de wederopbouw (later algemeen gemachtigde genoemd) zich diepgaand kan
mengen in de gemeentelijke zaken en dat
ook doet.'
53. J. Charité (red.). Biografisch Woordenboek van Nederland, Dl.1, Den Haag,
1979, 489 e.v.
54. Dit geschiedde in aanwezigheid van
H.O.
55. Brief aan redaktie NRC d.d. 3 september 1962, ND s/Oud.
56. Op. cit. (noot 43), 68.
57. Ibid. 68.
58. Ibid. 75.
59. Cat. Den Haag, Gemeentemuseum,
Herdenkingstentoonstelling].]. P. Oud. K.
Wiekart, Den Haag, 1964, 26.
Brief aan R.Blijstra d.d. 30 oktober 1954:
'Het Hofpleinplan dat ik ontwierp (... ).'
NDB/Oud.
60. Op. cit. (noot 43), 73.
6 r. Brief aan A. J. Ringers d.d. 7 augustus
1945, NDB/Oud.
62. Brief van A.J. Ringers d.d. 27 augustus
1945, NDB/Oud.
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In bedekte termen verweet Oud Witteveen met het stadsplan te manipuleren maar probeerde hem anderzijds tot rede te brengen en vertrouwen in zijn plan te hebben.
Kort daarna ging Witteveen enige maanden met ziekteverlof om in
september geheel door ir. C. van Traa te worden vervangen. Begin
1944 werd dr. C. H. van der Leeuw benoemd tot gedelegeerde van de
algemeen gemachtigde. Zo kon het gebeuren dat deze op 9 februari
1944 - Ouds verjaardag - hem bezocht met een pakje - toen hoogst
zeldzame - Van Nelles tabak en hem bij het heengaan meedeelde 'je
moet beslist eens op de dienst komen kijken, er is een veel beter plan
voor het Hofplein gemaakt, dat de verkeers-technische problemen
ook veel beter oplost'. 54 Oud, die kort daarvoor uit overleg met de
verkeerspolitie had begrepen dat men daar in zijn plan geen problemen zag, bleef verbijsterd achter. 55

Het plan-Witteveen was architektonisch van konceptie en wilde de
stad van voor het bombardement doen herrijzen. Het basisplan-Van
Traa was een stedebouwkundig plan en voorzag een volkomen andere ontwikkeling.
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111. Rotterdam, Hofplein, 1945;
plan Van Traa.

aldus Blijstra.
Het zuiver rechthoekige kruis was tevens het grafteken voor Ouds
konceptie, die hiermee nagenoeg onuitvoerbaar werd, voornamelijk
omdat er aan de westzijde helemaal geen afsluiting meer wa.s doch de
doorbraak naar het Weena. Blijstra noemt het ontwerp in zijn grondige studie nergens, waaruit zou moeten worden afgeleid dat hij het
niet gekend zou hebben, hoewel omstreeks de tijd dat Blijstra zijn
boek publiceerde (1965) dit plan getoond en hem genoemd was. 59
Oud bleek - wat te verwachten viel - al dadelijk tegenstander van
het gewijzigde plan, daarin alleen gesteund door ir. A. van der Steur.
Hij vond dat men bij het maken van plan 'c' 'teveel analytisch te
werk is gegaan, hij mist in het plan de grote visie. Hij is van opinie
dat het plan..:Witteveen in dit opzicht de voorkeur verdient'. 60 Overigens trok hij uit deze bespreking wel zijn konklusies en schreef op
7 augustus 1945 aan Ringers:
Nauwgezette overwegingen van de voor- en nadelen van het stadsplan-Van T raa voor Rotterdam heeft me tot de conclusie gebracht,
dat ik beter me aan verdere medewerking aan dit plan kan onttrekken.
Hij wijst dan op het tijdverlies en de kosten die de overgang op een
nieuw plan met zich zullen brengen en schrijft verder over de konsekwensties van het nieuwe Hofplein-kruispunt:

Naarmate tijdens de oorlog reeds bleek dat het plan van 4 december 1941, het plan-Witteveen, niet zo snel uitgevoerd zou kunnen
worden als men aanvankelijk wel had vermoed, bezon men zich op
de mogelijkheden in dit plan verbeteringen aan te brengen, waarbij men rekening moest houden met de mogelijkheid bepaalde
reserveringen te annuleren. Er werd voortdurend aan een nieuw
plan gewerkt, dat echter eerst tegen het einde van de bezetting
vaste vorm kreeg. Inmiddels werd ir. Witteveen definitief opgevolgd door ir. van Traa. 56

Men krijgt eenige doorgaande straatwanden zonder veel positief
uitgedrukt karakter en het Raadhuis wordt daarin op zeer onzekere wijze opgenomen. Nergens is een steunpunt voor het oog of
voor de geest: het is onvast en onbepaald, en in de plaats van een
stadskern van waardige allure ontstaat een straatverbreeding van
weinig nobele verhoudingen (... )
(... ) Ik kan een harmonische vormgeving van dit uiterst moeilijke
stadsdeel niet anders bereikbaar zien dan door zooveel mogelijk
duidelijke vlakken en groepen te vormen die onderling rustgevende
contrasten zullen beelden (... )61

schreef R. Blijstra in 196 5.
In een bespreking op 4 juli 1945 met Ringers - nu minister van
Openbare Werken en Wederopbouw - lichtte Van der Leeuw toe dat
het plan-Witteveen wijzigingen had ondergaan en dat uit studies van
Van Traa een vrijwel nieuw plan was ontstaan.Die studies golden
vooral Hofplein en Beursplein. Van Traa verrichtte zijn werkzaamheden in kontakt met de architekten Van den Broek, Kraayvanger,
van Tijen en Verhagen, de zgn. OPRO-architekten (Commissie Opbouw Rotterdam). Op 13 juli 1945 vond een bespreking plaats in
groter verband waarvoor een aantal van de beste Nederlandse architekten en stedebouwkundigen waren uitgenodigd. Ir. van Traa lichtte het gewijzigde plan 'c' toe en de redenen die hiertoe geleid hadden.
Voor het Hofplein waren dat voornamelijk verkeersstudies.57
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Radicaal, duidelijk en toch in wezen eenvoudig is de oplossing van
het Hofplein, waar vier verkeerswegen in een zuiver rechthoekig
kruis samenkomen, ongetwijfeld een grondige verbetering van het
plan van 4 december 1941, dat een onoverzichtelijke oplossing gaf

Ringers antwoordde met het voorstel tot een bespreking:
(... )ik hoop u dan uiteen te zetten, hoe groote diensten u met uw
oppositie bewijst aan de zaak van Rotterdam. U wilt mij toch niet
alleen geconfronteerd zien met voorstanders van de groote wijzigingen? Juist omdat u zoo intens ingeleefd zijt in de stadsproblemen is uw oordeel van groote waarde voor mij. 62
Inmiddels was in de na-oorlogse situatie de gemeentelijke autonomie
hersteld en kon een minister nauwelijks meer invloed van betekenis
uitoefenen op gemeentelijke plannen. Op 21 januari 1947 moest ir.
Mouton, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Wederopbouw
Oud dan ook berichten:
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Zoals Gij weet is een nieuw basisplan aanvaard. Hoe de architecten en in het bijzonder de supervisorregeling hiervoor zal zijn,
houdt ook verband met de wijziging, welke, naar ik vernam in het
voornemen ligt ten aanzien van de supervisieregeling in Rotterdam.

braken wit toegepast, naast natuursteen en sier-beton. Het ornament
is veel ingetogener dan in de schetsen voor het plein. De gevelkolommen en de raamvorm zijn verwant aan de gevels van de BIM, een oplossing die zowel esthetisch als praktisch had voldaan. De ingangspartij met de afgeronde hoeken toont een grote beheersing van de
hoofdvorm, zonder overbodige details: poëtisch funktioneel.
In dit eenvoudige geheel van goede 'verhoudingen werkt de gedetailleerde sokkel van de vlaggestok met gevelsteen boven de ingang
als een overbodig ornament. De ornamenten rond de ramen in de
eindvlakken van de voorgevel behandelde Oud met passer en lineaal
in de stijl van het BIM-gebouw, maar Aart van den IJssel werd als
beeldhouwer aangetrokken voor plastieken van 'spaarbeesten' als
hamster, bij en eekhoorn, geplaatst op de voeten van de als luchtbogen ontworpen betonspanten aan de hofzijde. Deze achterkant
omvat in tegenstelling tot de voorzijde tal van details waai;bij soms
de karakteristieke duidelijkheid van Ouds werk wordt verzwakt. De
gevelafdekbanden hebben een ojief-profiel (hol en bol gebogen lijst),
verwant aan vormen die hij bij zijn Delfse tegenstanders bestreed. De
indruk van gevel en hof loopt uiteen zoals dat het geval is bij de vooren achterzijde van de woningen te Hoek van Holland. Ze lijken het
resultaat van verschillende studies, niet van één integrale opzet.
Doordat de bouwvergunning zo traag werd verleend kwam het
gebouw pas meer dan tien jaar na het ontwerp in uitvoering en vormt

Met het aannemen van dit stadsplan viel het doek over Ouds ontwerp.63
Oud en Witteveen waren twee eigenzinnige en eerzuchtige karakters, die niet tot kompromissen bereid waren en in Van Traa's plannen paste Ouds ontwerp helemaal niet. Vijfendertig jaar later is er in
het nieuwe Rotterdam blijkbaar toch iets voelbaar van de bezwaren
die Oud aan Ringers kenbaar maakte. 64 In 1982 vond een 'facelift'
van de Coolsingel plaats waarbij het profiel grondig werd herzien en
aandacht werd besteed aan de menselijke schaal. Daardoor is het
Hofplein nog meer een povere zaak geworden. Stedebouwkundig beschouwd gebeurt er niets: de bebouwing rondom bestaat uitsluitend
uit weinig boeiende kopgevels van gebouwen aan aftakkende wegen
en enkele torens waarmee geen ruimte wordt gevormd. Vanaf de
Coolsingel neemt men dit geheel waar als een chaotisch verspreid
liggende bebouwing. Het grootste voordeel van de snelle afwikkeling
van het verkeer op het plein is wellicht dat men er niet lang behoeft te
toeven. Het geheel is een stil verwijt aan hen die verantwoordelijk
waren voor de gemiste kans op een vermaakcentrum dat dit plein had
kunnen worden: een magistraal gebaar en een zekere beslotenheid, al
had het ontwerp van Oud theatraal gewerkt ten opzichte van de
overige bebouwing. Ouds plan getuigt van een visie die de herbouw
van de stad nu nergens toont.

Spaarbank van de stad Rotterdam, 1942
(uitgevoerd 1954)
Het ontwerp voor de Spaarbank aan de Botersloot te Rotterdam
kwam ongeveer in dezelfde periode tot stand als dat van het Hofplein. Evenals bij het BI M-gebouw werd een handvormsteen in ge-

63. De kwestie 'Hofplein' ondermijnde
Ouds samenwerking met de Rotterdamse
gemeentelijke dienst. Van Traa heet eens
gezegd te hebben dat hij bij de wederopbouw bij voorkeur werkte met middelmatige architekten waarbij het werk van
Oud de rest te veel in de schaduw zou stellen. Om die reden zou Oud verder niet gevraagd zijn. Een feit is, dat hij bij de wederopbouw van de stad geen rol speelde van
enige betekenis.
64. A. Scherphuis. 'Nummer 8', Vrij Nederland, 28 augustus I982 in een interview
met mr. E. Schmitz, wethouder van Sociale
Zaken te Rotterdam: '( ... ) uitzicht op een
verwaaide Coolsingel en de wel veel water
producerende, maar alles behalve indrukwekkende Hofplein-fontein, die nog kaler
lijkt nu de Rotterdammers zo hun best gedaan hebben met plantenbakken, boompjes
en siertegels op de Coolsingel'.
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113. Spaarbank van de stad
Rotterdam, situatie 1981; spaarbeesten van Aart van den IJssel op
spanten van het dakterras.

112. Voorgevel van de Spaarbank
van de stad Rotterdam, situatie
1954.
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daardoor in de ontwikkeling van Ouds werk een schijnbaar anachromsme.
Het interieur is zorgvuldig ontworpen maar ook hier krijgt men de
indruk dat door uitvoerige studie van details het geheel niet konsistent is: door een overmaat van aandacht zijn ze soms uitgegroeid
boven hun relatieve betekenis. In de gang achter de vergaderzaal
handhaaft de direktie met prijzenswaardige zorg drie tapijten in primaire kleuren: rood, geel en blauw. Die tapijten maken deel uit van
het meubilair waarvoor het ontwerp dateert van omstreeks I954• Ze
vormen het zichtbare bewijs van een wending en hangen samen met
Ouds terugkeer tot de opvattingen van omstreeks I925.

Drie monumenten
Kort na de oorlog, in I948 en I949, kreeg Oud de opdracht voor
beide nationale monumenten, het Legermonument op de Grebbeberg
en het Monument op de Dam. Een moeilijke opgave in een land,
tamelijk arm aan monumenten en zonder enige traditie in dit opzicht. Anderzijds geeft dat ook enige vrijheid aan de ontwerper. De
kulturele betekenis van een monument is afhankelijk van de wijze
waarop het ontwerp de belangstelling ervoor weet vast te houden. Er
is altijd het risiko van het vergeten standbeeld, waarvan na jaren de
passanten niet of nauwelijks meer weten wat het is en waarvoor het
werd opgericht. Deze beide monumenten lopen door hun funktie dat
gevaar minder omdat ze jaarlijks minstens één keer het middelpunt
vormen van een herdenking. In hun opzet hebben ze gemeen dat ze
beide worden aangesneden door een verkeersweg en beide geïntegreerd
zijn in hun omgeving.
Bij het Grebbemonument scheidt de oude rijksweg Utrecht-Arnhem
de eigenlijke begraafplaats van de herdenkingsplaats, maar een brede
in vakken verdeelde loper in sierbestrating verbindt beide, de loper
voerend naar de ingang van het kerkhof aan weerszijden langs een
forse sokkel van 6 maal 2 meter waarop twee grote leeuwen een kruis
flankeren, de koppen van elkaar afgewend naar zuid en noord. Het
monument bestaat uit een verzamelhof met toren en gebogen herdenkingsmuur. De toren is bekroond met een luiklok in stoel, de
gebogen wand bevat reliëfs ter herdenking van de gevallenen in Indonesië. Achter de hof zijn amphitheatersgewijs treden aangebracht

115. Amsterdam, Nationaal
Monument op de Dam, situatie
1950.

waarop bij de herdenking militairen staan opgesteld, die over de van
het kerkhof afgekeerde zijde aanmarcheerden. Het beeldhouwwerk
maakte John Raedecker met zijn zoon Noeki.
Bij het Dammonument betrekt de koncentrische opbouw met de
pyloon als middelpunt de gehele omgeving in het gebeuren, waardoor de Vijgendam nû hoort bij het Damplein voor het paleis. Bij het
Grebbemonument was de opzet
(... )steeds denkende aan de wijze van opmarcheren van de troepen
bij een plechtigheid: ordelijk verloop, en de gezichten nooit afgekeerd van de graven. 65
Bij het Dammonument:

6 5. J. J. P. Oud. Architecturalia voor bouwheren en architecten, Den Haag, r963, 23.
66. H. P. L. Wiessing. John Raedecker, Nederlandse beeldende kunst, Amsterdam
r964, II-I2.

67. Ibid. I3·
68. De tekst luidt: 'Nimmer van Erts tot
Arend, was enig schepsel vrij onder de zon,
noch de zon zelve, noch de gesternten.
Maar Geest brak Wet en stelde op de geslagen bres de Mens. Uit de Eerstelling
daalden de ontelbaren. Duchtend zijn hoge
blik deinsden hun zwermen binnen de Wet
terug en werden volken en stonden elkaar
naar het leven: onder nachtgewolkten verward treurspel, dat Wereld heet. Sindsdien
werd geen mens vrij dan ontboden van boven zijn torens. Blijve dat ons bij, verlost
als wij werden uit het schrikbewind van een
onderwereld. Niet onbeheerst, doch enkel
beheerst van boven de wereld blijft vrijheid
ons deel.'

114. Rhenen, Nationaal Legermonument op de Grebbeberg,
1948; (linksboven) toegang begraafplaats; (linksonder) toren met luiklok; aan de voet J.J. P. Oud en
echtgenote; (rechtsonder) klokkestoel met urnenwand en troepenopstelplaats.
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(... )architectonisch een scheiding makend tussen banaal wandelen
en meer ingetogen het monument naderbij komen. Trachtend de
Dam tot één geheel te maken, waarin tramverkeer enz., meewerken en niet storen. Alles zonder daadwerkelijke afscheidingen, die
de monumenten buiten het leven zouden plaatsen en ze zouden
isoleren. 65
Men herkent in beide monumenten het streven om de situatie zodanig met de omgeving te integreren dat men de indruk krijgt van het
er-altijd-geweest-zijn. In beide ontwerpen vormt het hoogste punt
- de toren en de pyloon - het zwakke punt in de conceptie. Bij het
Grebbemonument is er een disharmonie voelbaar tussen het monumentaal massief natuurstenen torenblok en de zuiver funktionele,
maar iele draagkonstruktie van de luiklok. Rond de pyloon op de
Dam kwamen Oud en Raedecker niet tot een gelukkige synthese van
beider werk.
Voor John Raedecker - zestig jaar oud - ging met het ontwerp op
de Dam een lang gekoesterde wens in vervulling: het maken van een
monument. Tweemaal eerder was een dergelijke opdracht afgesprongen. 66
Onderzoek naar de toepasbaarheid van het ornament 1937-1948

Een geheel individueel opgezette schetstekening was zijn eerste
probeersel. Het had vaart, de blijheid, de kernachtigheid en de
fierheid van de zich ongebonden voelende kunstenaar. Maar ... dit
ontwerp, echt 'des beeldhouwers', mist een stedebouwkundig verband, een harmonische verbondenheid met de omgeving. Zo dacht
althans het Amsterdamse Comité voor het tot stand brengen van
het Dammonument hierover. Die heren keken samen uit naar een
architect. 66

116. Amsterdam, Nationaal
Monument op de Dam; (boven)
eerste ontwerp John Raedeker,
1948; (onder) uitgevoerde 'ellendegroep', 1 949 .

69. G. K. van 't Reve. Nader tot U, Amsterdam 1966, 107.
70. Brieven van burgemeester Van Hall,
d.d. 17 april 1959 en 8 augustus 1960,
NDB/Oud.
71. Brief van 6 juli 1948 aan de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, NDB/Oud.
J.J. P. Oud. 'Rotterdam en de St. Laurens',
D GA, 29 juli 19 50.
72.J.J.P.Oud. 'Architect Oud beantwoordt ds. Den Hartog, Algemeen Dagblad, 3 augustus 1950.
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Raedecker koos Oud, die hem eerder had betrokken bij zijn opdracht
voor de Nieuw Amsterdam en - nu weer - bij het Grebbemonument.
Raedecker had in I 9 3 8 het ontwerp gemaakt voor een Rotterdams
monument, dat als gevolg van de oorlog niet tot uitvoering kwam.
Het terras waarop dat monument zou hebben gestaan was in Raedeckers ontwerp getekend als een cirkelmotief met balustrades, een
oriëntatietafel en een pyloon, omzwermd door vogels, maar de cirkels waren niet kompleet en meer als traptreden oplopend. 67 Iets van
het essentiële in Ouds ontwerp had Raedecker dus al in het hoofd
gezeten. Het centrum vormt de pyloon van 22 meter hoogte, aan
weerszijden voorzien van draagvlakken voor beelden: te ener zijde de
voortschrijdende intellektueel, ter andere zijde de voortschrijdende
arbeider. Vooraan op de hoeken huilende honden en rondom de pyloon een vlucht vredesduiven. Honden en duiven werden gehakt door
Johns jongste zoon, Noeki. Achter de pyloon is een half cirkelvormig
natuurstenen scherm met aan de binnenzijde in monumentale letters
een prozagedicht van A. Roland Holst. De tekst werd getekend door
J. van Krimpen en gehakt door de beeldhouwer Veldheer. 68 Men
moet zich veel moeite getroosten om heen- en weerwandelend dit ingebeitelde zeeslangenproza te lezen en nog meer moeite om het te
begrijpen. 69 De gehakte tekst vormt echter een fraaie oppervlaktebehandeling van de gebogen wand. De voorzijde van het monument
is gericht naar het paleis en wordt beheerst door twee beeldengroepen: beneden de doodsstrijd van geketende lijdensfiguren - in de
stukken door Oud wel aangehaald als ellende-groep - daarboven de
stralende jonge vrouw met tegen haar heup het vredes-toekomstkind.
Ouds opzet en opdracht om de Dam tot een totaliteit te maken met
het monument als tegenhanger van het paleis is stedebouwkundig
volkomen geslaagd. Nog sterker dan bij het Grebbemonument is hier
de indruk van evenwichtige kreativiteit. Zo, en niet anders moest
het. De verwerking van Raedeckers beeldengroepen moet een zware
opgaaf geweest zijn. De vorm van de beelden had Raedecker in feite
al vastgelegd in zijn eerste schets van I949. Een vergelijking van deze
schets met de definitieve oplossing toont dat er meer vastheid in de
kompositie is gebracht, wat vooral bij de lijdensgroep opvalt. Raedecker voegde hier dan ook aan de oorspronkelijke drie figuren er één
toe. Toch blijft de wijze waarop de beelden rond en tegen de pyloon
hun plaats hebben gekregen een voelbare koncessie in Ouds werk, die
zèlf niet tot een geheel bevredigende oplossing kwam voor de bovenbeëindiging van de pyloon. De tweedimensionaal voortreffelijk geslaagde opzet verliest in zijn derde dimensie hier en daar aan overtuigingskracht.
Oud kon niet vermoeden hoe de strijd met de Amsterdamse overheid voor de openbaarheid van het monument na zijn dood zo overtuigend in zijn voordeel beslist zou worden. 70
Een jaar later maakte Oud een van zijn zeldzame ongevraagde ontwerpen om een alternatieve oplossing te geven voor de restauratie van
de St. Laurenskerk te Rotterdam. Nadat hij aanvankelijk zelf een
voorstander was geweest van herbouw van de zwaarbeschadigde kerk
kwam hij bij nader onderzoek tot de konklusie 'dat de ruïne voor het
oog een veel betere indruk maakt dan zij overeenkomstig de werke-
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lijkheid is'. 71 Hij stelde vast dat herstel in wezen zou neerkomen op
nieuwbouw van deze kerk, met uitzondering van de toren die te herstellen zou zijn. In het bewaren van de kerk als ruïne zag Oud geen
oplossing. Oud wilde uitsluitend de toren herstellen en daarbij een
- veel kleinere - kerk bouwen 'met tussen toren en kerk een ruimte
waarvan het karakter bepaald wordt door paden, groen en water' en
'in het water is een eiland ontworpen waarop van natuursteen een
model op kleine schaal komt van de St. Laurens, zoals deze voor de
verwoesting was'. Oud reed met zijn plan de architekt J.C. Meischke
en de Nederlands Hervormde Gemeente flink in de wielen. 'Maar ja',
aldus Oud 'tenslotte moet de algemene betekenis boven persoonlijke
welwillendheden uitgaan en er zijn bij de kwestie van de St. Laurens
te grote maatschappelijke belangen betrokken om daaraan niet aandacht te wijden'. 72 Ouds plan - hoe ekonomisch zinvol wellicht ook
- kon in Rotterdam weinig voorstanders op de been brengen .. De kerk
en de toren werden gerestaureerd van I952 tot I968 en zijn inmiddels
weer aan restauratie toe.
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117. Rotterdam, St. Laurenskerk,
1946; voorstel J. J. P. Oud.

118. Rotterdam, kantoorgebouw
Esveha. 1950; (boven) voorgevel;
(onder) plattegrond begane grond.

Kantoorgebouw Esveha te Rotterdam 1948-1950
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Ouds enige na-oorlogse opdracht in Rotterdam, toen hij er nog
woonde, was een Rotterdamse vestiging van de Haagse papierindustrie Esveha aan de Delftsestraat. Op de begane grond bevatte
dit pand ruimten voor verkoop en expeditie van het eigen bedrijf, op
de eerste verdieping de woning voor een beheerder en voorts verhuurbare kantoorruimte. Evenals bij de Spaarbank is er in de systeemmaat van 2 meter en de geveldetaillering overeenkomst met het BIMgebouw. Het metselwerk van de borstweringen is hier vervangen
door geprefabriceerde betonplaten met een sierlaag. De maat van de
kolommen is, in overeenstemming met de geringere bouwhoogte, bescheidener dan bij het BIM-gebouw. Er is een plint van donkergroen
Spaans graniet. Ramen en deuren in de gevels werden uitgevoei:d in
aluminium, toen nog een unicum in Nederland. Hiermee werd een
volgende stap gedaan in de richting van 'kleurechtheid' van de gevel
door de jaren heen zonder onderhoud en onafhankelijk van latere
grillen van schilder en eigenaar. Oud hoopte op die manier een soort
eeuwigheidswaarde te bereiken wat de kleuren betrof.
Het gebouw kwam aanvankelijk uitstekend tot zijn recht zolang
het alleen stond aan de Delftsestraat. Op aanwijzing van de supervisor en tot Ouds ongenoegen moesten de buren hun ontwerp erbij
aanpassen, met als gevolg dat één buurman in vrijwel hetzelfde patroon doorbouwde en zodoende Ouds kompositie aantastte.
In de plattegronden komen enkele typische oplossingen voor
waarin onregelmatigheden met behulp van symmetrie tot architektuur zijn verheven. Het tot rede brengen van de schuine hoek in de
direktiekamer wordt bereikt door een reeks kleine toevoegingen met
nissen en kasten, waarbij de ene symmetrie de andere oproept. Het
ornament ontbreekt: letters boven de ingang vervullen die funktie.
Oud ontwierp die letters zelf maar miste de ervaring om tot een goed
optisch resultaat te komen.

J
:::] ::::; ~::::
1,
,1

::

1,
,,

::

_ _ _ ...J L ____ 1 ,._ ___ _

----, r---~ ,----

~:

\:

153

Onderzoek naar de toepasbaarheid van het ornament 1937-1948

2. De strijd tegen de traditie na 1945

73. Brief van P. Johnson, d.d. 5 september
I945, NDB/Oud.
74. Waarschijnlijk is de naam 'Delftse
School' het eerst gebruikt door Oud in een
artikel 'Durven en niet durven in de architectuur', in Bouw, 20 juli I946, waarin hij
schrijft over architecten die als de 'groep
Molière' of als 'Delftse School' bekend
staan. Op 24 juli I946 schreef hij in De
Vrije Katheder een artikel 'De dictaruur
van de Delftse School'. In Plan, I972, nr.
6, 24, zegt Vriend in D GA van 20 april
I 946 te hebben geschreven het artikel 'De
dictaruur van de Delftse School', maar vergiste zich: de titel van dat artikel luidt: 'De
dictaruur van het Delftse Bouwen'. De
naam 'Delftse School' komt in het artikel
niet voor.
75. Vooral de eensgezindheid ten aanzien
van de 'Delftse School' bracht Oud op goede voet met Vriend. Vriend was vooral een
groot propagandist voor het bouwen in een
land dat alleen belangstelling had voor
schilderen. Zijn gegevens zijn soms oppervlakkig en worden soms oppervlakkig gebruikt.
76. J.J. P. Oud. 'Het landelijk bouwen ondeugdelijke grondslag voor de komende
bouwkunst', DGA, 7december I935, waarin de zinsnede: 'de uitgebreide en goed geleide richting-Kropholler (met een compleet leger te harer beschikking ... )'.
Brief aan C. van Moorsel n.a.v. diens artikel in DGA van 4 januari I936 spreekt van
'de palladijnen van Kropholler', NDB/
Oud.
77. Hoewel de Delftse School onder leiding
van Molière een katholiek stempel droeg,
waren zéker niet alleen katholieken er de
dragers van: J.F.Berghoef, J.J. Vegter en
S.J. van Embden, die rot Molières naaste
medewerkers hoorden, waren dat niet.
78. Dom H. van der Laan, 'Discussie over
de betekenis van Molière', Plan, I972, nr.
6, 32, over Molière als kultuurfilosoof.
79. Brief van Molière d.d. I4 april I924,
NDB/Oud.
80. L.J.Rogier. Vandaag en morgen,
Bilthoven I974·
8I. W. van Tijen. 'Veertig jaar bouwen',
Plan, I970, nr. 9, 578.
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Het einde van de oorlog was het begin van een omvangrijke taak voor
architekten en bouwnijverheid. Het was ook de tijd voor herstel van
internationale kontakten. Oud moest ervaren dat men in het buitenland de ontwikkeling van zijn werk in de tussenliggende jaren met
skepsis, kritiek en zelfs ongeloof bejegende. 73 Het BI M-gebouw werd
Oud als 'verraad' jegens het nieuwe bouwen aangerekend. Het werd
voor hem een bittere teleurstelling en hij liet geen gelegenheid voorbij
gaan om duidelijk te maken dat men zich vergiste in de beoordeling
van zijn intenties.
In eigen land bleek inmiddels de richting van de traditionalisten
rondom prof. ir. M.J. Granpré Molière (I883-I972) steeds vastere
voet te krijgen, een richting die ten slotte de geschiedenis in zou gaan
als de 'Delftse School'. 74 Oud zag in deze richting een gevaar voor
alles wat door de architekten van het Nieuwe Bouwen sinds de jaren
twintig was bereikt en hij bestreed in felle bewoordingen - vooral in
het weekblad De Groene Amsterdammer - de aanhangers van deze
richting, hun alma mater, de Delftse T.H., en de overheid die er naar
zijn mening een bolwerk voor vormde. Hij werd daarin terzijde gestaan door J.J. Vriend, docent en architekt, sinds I946 verbonden
aan De Groene en schrijver van een aantal populair geworden boeken
over bouwkunst en bouwkunde. 75
In feite was een traditionalistische richting niets nieuws. Al voor
I925 had A.J. Kropholler (I882-I973) katholieke kerken gebouwd,
sterk op de middeleeuwen geïnspireerd. Hij had enkele navolgers,
door Oud al in I935 wat smalend 'de paladijnen van Kropholler'
genoemd.7 6 In I925 werd Granpré Molière benoemd tot hoogleraar
aan de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft.
Hij wist de afdeling inhoud te geven door de overtuiging waarmee hij
zijn studenten bezielde. Zijn theorieën waren vooral gebaseerd op het
neo-thomisme, afgeleid uit de leer van Thomas van Aquino en als
zodanig ook van de vroege middeleeuwse architektuur. Daarmee
werd het werk van Kropholler en de zijnen in zekere zin gelegitimeerd
binnen de Delftse School. Voor het eerst wist een hoogleraar in Delft
zijn studenten in een ban te krijgen, zo sterk dat niet alleen katholieken, maar ook andersdenkenden enthousiaste volgelingen werden. 77 De wijze waarop Molière het bouwen geïntegreerd zag in het
leven van alle dag en zijn bespiegelingen over de verhouding van de
mens tot de materie, gaven het vak een andere inhoud en een band
tussen hoogleraar en studenten die daardoor echte discipelen werden
op een voor Delft ongekende manier. 78 Er heerste een sfeer van hooggestemdheid en eenheid, die Oud volkomen vreemd was. Dezelfde
Molière was vóór zijn huwelijk en zijn overgang naar het katholicisme een huisvriend van Oud geweest. 79 Hij was afkomstig uit Oudenbosch, maar uit een Hugenotenfamilie en van oorsprong niet katholiek. Uiteraard tekende de invloed van Molière als hoogleraar zich
pas IO à I5 jaar later af, toen de eerste afgestudeerden tot funkties op
sleutelposten doordrongen.
Nu is de invloed van één welsprekende en bezielende hoogleraar
niet voldoende voor het ontstaan van een 'school'. Maatschappelijk
speelden enkele andere faktoren een stimulerende rol, waaronder het
feit dat jongeren uit het katholieke volksdeel nu ook een universitaire
opleiding konden volgen. Dit als gevolg van de oprichting van de
Katholieke Universiteit van Nijmegen (I923) en de Kath. Economische Hogeschool van Tilburg (I927). Dit effende in zekere zin voor
katholieken ook de weg naar de Technische Hogeschool te Delft. 80
Door de toenemende malaise en een daarmee gepaard gaand kultuurpessimisme ontstond er een behoefte aan geborgenheid en 'knus-
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119. De kaart van W. van Tijen,
1946; als resultaat van zijn onderzoek; x bij de wederopbouw
betrokken traditionele architekten;
o dito moderne architekten.
In de onderstreepte plaatsen
invloed van het Ministerie van
Wederopbouw en Volkshuisvesting.
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heid', die zich ook uitte in een teruggrijpen op traditionele en als
nationaal beschouwde vormen en gewoonten. Dit betekende dat de
algemene voorkeur uitging naar het vertrouwde traditionele en niet
naar het nieuwe leefmogelijkheden onthullende van het eigentijdse.
Het nieuwe bood eigenlijk in hoofdzaak iets aan door een meerderheid als 'onaangepast' geachte intellektuelen. Die moesten dan bovendien nog het geld hebben om meubilair te kopen dat bij deze vorm
past. Waar een huishouding vaak begint met overtollig huisraad van
thuis, was de keus voor jonge gezinnen in de regel al bepaald.
Politiek gezien was er behoefte aan een duidelijke hierarchie, zoals
meestal in slechte tijde. Er was de roep om 'een sterk gezag' en men
aanvaardde maar al te graag de uiterlijke kentekenen van groepsvorming en organisatie. Organisaties als de N s B, Zwarte Front, de Dietse Jeugdbeweging en de Graal verheugden zich in een toenemend
ledental. Publikaties over een korporatieve staatsvorm wonnen aan
belangstelling.
De eerste tekenen van 'macht' van de traditionalisten waren kort
voor de oorlog waarneembaar. In I938 was Molière voorzitter van
de jury voor de Amsterdamse raadhuisprijsvraag. Het resultaat is
bekend: prijswinnaars werden J. F. Bergh oef en J. J. Vegter met een
ontwerp in traditionalistische stijl dat vooral in zijn interieur niet
onder deed voor de megalomane ontwerpen in het Derde Rijk. De
inzendingen van modernen werden terzijde gelegd. 81 Berghoef en
Vegter hadden in I933 een reis door Duitsland gemaakt om werk te
bekijken van hun collega's Schmitthenner, Troost en Speer, die met
hun volkse bouwkunst genade vonden in de ogen van de toenmalige
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82. Mededeling van prof.ir.J.F.Berghoef
in een gesprek op 24 maart I982.
8 3. B. Merkelbach. 'Bausünden und Baugeldvergeudung', De 8 en Opbouw, I932,
nr. 9, waarin Oud wordt aangehaald als
een 'scharf konsekwenter Edel-Bolschewist'. Oud beschouwde dat in de oorlog als
een bewijs voor zijn 'goede' houding en
placht graag te zeggen: 'ik sta op de zwarte
lijst'.
84. Op. cit. (noot SI), 538.
85. ].].Vriend.Links bouwen rechts bouwen, Amsterdam, I947, I23,
86. H. van Dijk. Architectuurgids voor
Rotterdam, Wonen TAIBK, nr. 5/6, I980,
44.
87. C. H. van der Leeuw, direkteur van

Van Nelle, die een belangrijke rol speelde
bij de ontwikkeling van het stadsplan, eerst
als voorzitter van de 'Club Rotterdam', later als vertegenwoordiger van Ringers, had
in I928 in Rotterdam een huis laten bouwen door L.C. van der Vlugt en na de oorlog in Wassenaar een huis door P. Elling.
Zijn voorkeur was duidelijk. Dat Oud en
Van der Leeuw elkaar niet lagen was waarschijnlijk in I925 al beslist bij hun overleg
inzake de fabriek voor Van Nelle.
88. In Rotterdam had men een eigen
methode om de architektenkeus in de hand
te houden. Aanstaande bouwheren werden
gewaarschuwd voor de konsekwenties van
een artikel in de Wederopbouwwet, dat
schade door een verkeerde architektenkeus
bij afkeuren van het plan niet onder de
rijksbijdrage rekende. Door opdrachtgevers met de neus op dit artikel te drukken
kon dikwijls worden bereikt dat er keus
werd gemaakt uit een door het AS RO voorgelegde lijst van 'vertrouwde' namen. Via
dit 'détournement de pouvoir' kon men bepaalde architekten buitensluiten. Ingewijde
architekten omzeilden deze maatregel weer
door een plan, zonder voorafgaande goedkeuring van de architektenkeuze, in de welstandskommissie te brengen. Werd zo'n
plan goedgekeurd, dan kon ook die architekt rustig bouwen.
89. Open Oog, avantgardecahier, met in
de redaktie: W. Brusse, H.L. C.Jaffé, J. P.
Kloos, G. Th. Rietveld, W. Sandbergen M.
Stam. Het blad trok o.a. tegen de Delftse
School ten strijde. Het beleefde slechts
twee nummers in I946.
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Duitse leiders. Zij waren zeer onder de indruk geraakt van een bezoek
aan Schmitthenner, diens persoonlijkheid en fijne smaak. 82 Naar de
vorm bestond er tussen beide architektuurstromingen een zekere verwantschap. Waarschijnlijk is het deze verwantschap die in de oorlogsjaren de bezetter de voorkeur deed geven aan het werk van architekten van de Delftse School en hun navolgers om den brode. De
funktionalisten waren als 'Kultur-Bolsjewisten' al bij voorbaat verdacht. 83 Tijdens de bezetting ontstond er onder leiding van de Wederopbouwdienst een centralisatie. 'Gewestelijke commissarissen' hielden strak de hand aan wat en door wie er gebouwd mocht worden.
Dit leidde tot de Doornse Conferenties op initiatief van Granpré
Molière. De eerste leergang werd gehouden in juni I94r. Hoewel
oorspronkelijk niet op hun aanwezigheid was gerekend, eisten en
kregen de vertegenwoordigers van de Nieuwe Zakelijkheid daar ook
toegang. Oud nam er niet aan deel. Van Tijen gaf later toe dat het
niet veel meer had opgeleverd dan een betere kennismaking, vooral
met jongeren. 84 Van enig begrip voor de modernen was bij de traditionalisten geen sprake.
Na de oorlog leerde een onderzoek dat de Delftenaren in de getroffen gebieden min of meer het heft in handen hadden op provinciale en
gemeentelijke posten als direkteuren van diensten en in welstandskommissies. Ir. van Tijen berekende aan de hand van een in kaart
gebracht onderzoek dat de verhouding traditioneel: progressief
64 : II was.

120. Zoutelande, reisschets van
J. J. P. Oud, 1952.

Het is alsof hij daar de Delftse School al voor zich zag. Zijn voorkeur
voor gewapend beton en pleisterwerk was omgekeerd voor Molière
en de zijnen weer een vloek, gezwegen van de afwijzing van baksteen.
Oud zag alle in de tussenliggende jaren gewonnen terrein weer verloren gaan. In I946 schreef hij:

Deze kaart geeft wèl te denken. Zij brengt met één slag alle gepraat, vermoedens, alle ontkenningen in het heldere licht der feiten. Of men over deze toestand wil juichen of jammeren is een
tweede, afhankelijk van persoonlijke instelling; algemeen zal men
moeten erkennen dat er onweerlegbaar uit spreekt dat Nederland
op bouwkundig gebied volkomen wordt gedomineerd door 'Delft',
de traditionelen, de behoudenden of hoe wij hen (of zij zichzelf)
willen noemen. 85
Objektief beschouwd was er dus wel reden om te mogen veronderstellen dat de traditionelen 'in de nacht' sleutelposities -vooral in de
zuidelijke provincies - hadden bezet, met als typerend voorbeeld
Middelburg, dat tussen 1946 en 1955 werd herbouwd in traditionele
trant - stedebouwkundig zowel als architektonisch - naar een plan
van De Ranitz, met Verhagen en Scheffer als adviseurs.
De grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam waren
daar niet zozeer bij betrokken. 86 Het beleid in Rotterdam na I944
liet de 'archaïsche' richting los, nadat Van Traa Witteveen had opgevolgd. Hij zag af van het streven van zijn voorganger om het stadsplan te rekonstrueren en trachtte tot een nieuwe konceptie te komen. 87 De architektenkeuze daar - met opdrachten voor Maaskant,
Van Tijen, Van den Broek en Bakema - bevestigt dat. 88 De progressieve architekten maakten van de macht van Molière en zijn aanhang
- behoudens de hiergenoemde cri de coeur van Van Tijen - niet veel
ophef. 89 Misschien omdat zij in het algemeen hun werkterrein in en
om de grote steden hadden. Oud vormde, met Vriend in zijn kielzog,
de uitzondering en men kan zich afvragen wat hem daartoe zo sterk
bewoog. Het ligt voor de hand dat Oud, die in zijn lezing van I92I in
feite al geheel tegenover de opvattingen van Molière stond, geen goed
woord voor deze architektuur over zou hebben.
Het gebrek aan zuiver bouwkunstig-kompositorisch evenwicht
laat zich door louter bouwkunstige middelen, door ramen, deuren,
schoorstenen, balkons, erkers, enz., herstellen.
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90. ].]. P. Oud. 'De dictatuur van de Delftse School', De Vrije Katheder, 24 juli I946.
9L Een belangrijk deel van deze tekeningen
werd ondergebracht in het Zeeuws Museum
te Middelburg.
92. J.J.·P. Oud. 'Drie nieuwe professoren
in Delft', D GA, I7 januari I948. Oud werd
door L. 0. Wenckebach, die hij sinds jaren
kende, uit de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg gepolst voor het hoogleraarschap. Hij was waarschijnlijk van de feitelijke situatie aan de afdeling Bouwkunde
van de T.H. nauwelijks op de hoogte. Toen
de T.H. in I945 heropend werd waren er bij
deze afdeling nog slechts twee gewone
hoogleraren in functie: Molière en Wenckebach. Op aandringen van Molière werd
]. F. Berghoef in maart I947 benoemd, na
een moeizame procedure vanwege Berghoefs eis opdrachten uit te willen blijven
voeren. Door toedoen van J. A. Ringers,
dan minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, werd C. H. van der Leeuw curator in I946. Deze zal zeker de hand hebben gehad in de benoeming van Van den
Broek en van Van Eesteren. Als 'bastion'
van de Delftse School was de T.H. na de
oorlog niet meer van grote betekenis.
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Uit een oogpunt van 'welstand' is er niet veel op aan te merken.
Men ergert zich niet aan de lelijkheid: ze maken alleen wat kriebelig door het burgerlijke, wat er in de meeste gevallen aan eigen is.
Dit valt vooral op temidden van het grote rythme dat kenmerkend
voor onze tijd is: waar men mee in kan stemmen of dat men af kan
keuren, maar waarmede men nu eenmaal te rekenen heeft. Zag
men nu eens een enkele maal een voortbrengsel van de hier gesignaleerde Delftse School, dan zou men er vrede mee kunnen hebben.
Een oud horloge in de zak heeft ook zijn bekoring en een mooi stuk
huisraad zal velen genoegen doen in de dagelijkse omgeving. Het is
echter iets anders plezier te hebben in een mooi oud ding, dan er
zijn levenshouding naar te richten. Dit echter doet de Delftse
School. En daar de vertegenwoordigers van deze school op het
ogenblik de macht vrijwel in handen hebben, is hier sprake van een
belasting van onze bouwproductie, die niet alleen voor het uiterlijk aspect van ons land gevaren inhoudt, maar die speciaal op het
gebied van de woningproductie - en dan vooral voor de volkshuisvesting - een ontzaggelijke belemmering voor onze activiteit kan
gaan betekenen. 90
Oud vreesde voor 'wat ons aan vertragende energie te wachten staat
als deze denkbeelden hier ingang vinden'. Dat juist ook Middelburg
ten offer moest vallen verdroot hem in het bijzonder. Hij placht zijn
vakanties op Walcheren door te brengen. Een serie uitstekende handschetsen, waarin o.a. de meeste Walcherense kerkjes zijn vastgelegd,
bevestigt dit. 91 Wat hem kennelijk het meeste stak was dat deze richting ingeblazen werd door 'Delft'. Door zijn mislukte studiepoging
en door zijn afkeer van ingenieurs was 'Delft' toch al beladen en hij
zag in de Molièrianen evenzovele afgezanten van een ongeliefd instituut. In I948 was hij wel bereid om te schrijven:
Het is een veel verbreid misverstand dat de Delftse School en de
Technische Hogeschool in Delft met elkaar vereenzelvigd zouden
moeten worden. Hiervoor bestaat geen andere grond dan een bepaalde constellatie in de bezetting van de katheders, die evenwel
als tijdelijk te beschouwen is. 92
Dit was een vriendelijk gebaar in verband met de benoeming van
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J. H. van

verkeer, zijn hooge gebouwen, z11n brede overspanningen, z11n
groote glasvlakken, enz. 98

den Broek en C. van Eesteren tot hoogleraar, zeer tot zijn
voldoening. Daartoe gepolst had hij zelf een benoeming afgewezen.
Even eerder had hij trouwens geschreven:

schreef hij in I946.
Het is te betwijfelen of er met elkaar voldoende progressieve
'goede' architekten te vinden waren geweest om alle problemen van
de wederopbouw te klaren. Zelfs Vriend betwijfelde dat. 99 Als grootste gevaar van het Delftse streven noemde Oud 'dat men den geest
van anderen ondergeschikt wil maken aan den ouden of aan den eigen
geest', maar vrijwel gelijktijdig schreef hij over het plan-Dudok voor
Den Haag:

Studie in Delft betekent architectuur volgens de opvatting van de
Delftse School. 93
Ook zal zich zijn bezwaar tegen katholieken wel hebben doen gelden,
dat sommige noordhollanders eigen is. 94

121 . Den Haag, ontwerp Boskantkerk van M.J. Granpré Molière,
omstreeks 1946.

9 3. J. J. P. Oud. 'Meningen over de Delftse
School', D GA, 22 februari I947•
94. G. K. Oud in een vraaggesprek: 'Vader
Oud was anti-paaps, maar ... niet in zaken'.
95.J.J.P.Oud. 'Bouwen in het Zuiden',
DGA, I4 juni I947•
96. Ouds broer, mr.P.J.Oud, toen burgemeester van Rotterdam, speelde hierin ook
een rol. Met zijn strikte gevoel voor integriteit wenste die binnen zijn ambtsgebied
en-periode niet dat zijn broer opdrachten
van enige betekenis zou krijgen om iedere
verdenking van protectionisme te vermijden.
Toen mr.P.J.Oud in I937 minister van
Financiën was, zei hij bij het vernemen van
de benoeming van zijn broer tot officier in
de Orde van Oranje Nassau: 'Als ik het geweten had, had ik het tegengehouden. Nu
denkt iedereen dat je het aan mij te danken
hebt.' Boze tongen beweren dan ook dat
J. P. Mieras, toen direkteur van de BNA,
het bericht niet wilde publiceren in het
Bouwkundig Weekblad met de opmerking:
'Familieberichten nemen we niet op.'
97. Brief van Granpré Molière, d.d. 24 juli
I946, waarin hij betreurt dat 'tere vraagstukken, die in zulke artikelen uitgesproken of onuitgesproken aan het licht treden,
niet binnenskamers behandeld worden'.
NDB/Oud.
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Er is nogal eens verband gelegd tussen het bouwen zoals de Delftse
School dit doet en het katholicisme. Dit is niet zo vreemd: professor Granpré Molière, de ziel van de Delftse School, heeft door
uitspraken tot deze opvatting aanleiding gegeven.
Ik heb bij mij zelf steeds intuïtief een weerstand ontmoet om
zulk een samenhang te aanvaarden: ook verstandelijk kon ik
- zelfs met de wil voorop om open te staan voor een dergelijke
gedachtengang - niet ontdekken op grond waarvan dit verband te
constateren zou zijn. (curs. H.O.) 95
Oud schreef dit naar aanleiding van een tocht door Limburg, waar
hij 'reeds dadelijk na aankomst kennis maakte met een aantal vooraanstaande oprecht katholieke collega's die even fel tegenover de
Delftse School stond als ik dit zelf doe'. Toen hij dan nog de statieschildering van Ad de Haas in het kerkje van Wahlwiller had gezien
was hij verbaasd 'over de toewijding en de durf waarmee hier opvattingen in de daad omgezet waren (... )'. Gegeven het feit dat deze
statie daarna voor tientallen jaren aan het gezicht onttrokken werd
vanwege het erotische karakter, kan hoogstens worden gezegd dat
Oud in een momentopname waarschijnlijk een totaal verkeerd beeld
voorgeschoteld kreeg, wat hem -vriendelijk gestemd jegens zijn
bourgondische gastheren - tot deze al te boude bewering bracht. Het
houdt een waarschuwing in tegen sommige ad hoc-uitspraken van
Oud die soms in regelrechte tegenspraak zijn met wat hij juist daarvoor heeft geschreven of kort daarna zal berichten. Een feit blijft dat
Oud na Molières toetreden tot het katholieke geloof zich van hem
vervreemd voelde en afgezien van enige briefwisseling geen enkel persoonlijk kontakt meer met hem had. Niet in de laatste plaats zal in
zijn anti-Delftse-School-houding een rol gespeeld hebben dat hèm
in de door de Delftse School beheerste gebieden geen opdrachten toe
zouden vallen, omdat bij die welstandskommissies zijn architektuur
geen genade zou vinden. Oud had direkt na de oorlog weinig werk en
was sinds de mislukking van het Hof plein en zijn stellingname voor
het plan-Witteveen - tegen Van Traa - in Rotterdam geen persona
grata voor opdrachten van enige omvang. 96
Ouds artikelen tegen de Delftse School waren vooral voor een
lekenpubliek geschreven. Hij vermeed de vakpers - wat Molière hem
kwalijk nam - en meende dat hij juist zo de belanghebbenden zou
bereiken. 97 Hij wist bovendien uit ervaring dat de vakpers maar al te
vaak stukken niet opnam wanneer ze niet in een beleid pasten. Daarnaast beviel hem het eenrichting verkeer beter dan diskussies te moeten aangaan met kollega's. Zijn betoog kwam zelden op het wijsgerig-ethische niveau van zijn tegenstander, maar het was wel direkter en voor iedereen leesbaar. In zijn argumentatie gaf Oud een beeld
van wat de modernen tussen beide wereldoorlogen bereikt hadden,
hierbij het vele middelmatige uit die jaren over het hoofd ziende.

98. J.J.P.Oud. 'Wij bouwen weer op?'
D GA, 2I december I946.
99. J.J. Vriend. Links bouwen rechts bouwen, Amsterdam, I947, I24.
A. de Zwart. 'De 8 en Opbouw', spreek-

buis van het nieuwe bouwen in Nederland,
Amsterdam, I978, K.H.I. onuitgegeven
scriptie, geeft in hoofdstuk v. 3 .4. een inventarisatie van I0 jaren N.z.-bouwen afgebeeld in 'De 8 en Opbouw' en komt tot
onderstaande cijfers:
kerken: I; café's: o; bioskopen: 4; sport en
recreatiegebouwen: Io; scholen: 8; kantoren: 7; herstellingsoorden en ziekenhuizen:
I2; winkels: 8; hotels: I; fabrieken: 7; utiliteitsbouwwerken: 5; particuliere woningen: 30; volkswoningbouw: I0 projekten.
A. v.d. Woud. 'cIAM-VolkshuisvestingStedebouw', Cat. Rijksmusèum Kröller
Müller, Het Nieuwe Bouwen Internationaal, Delft I982, I3: 'Voor een systematische kwalitatieve vergelijking van de "moderne" massawoning met de traditionele
ontbreekt nog te veel materiaal over de
laatste, hoewel die ten minste 99,5% van
de totale woningproduktie uitmaakte.'
rno. J.J.P.Oud. 'Vormen Vrijheid', 'Monografie Nieuw 's-Gravenhage', Bouw, december I946, 5.
IOI. M.J.Granpré Molière. 'Delft en het
nieuwe bouwen', Katholiek Bouwblad,
jrg. I4 (I947), nr. I3, 5 april, I55.
rn2. W. van Tijen. 'Prof. ir. M. J. Granpré
Molière', Plan, I972, nr. 6, 22.

122. Vaals, Abdij Sint Benedictusberg, 1958; (links) aanzicht; (rechts)
schip met altaar.

Hij zal moeten trachten te bereiken dat de geest van eenheid en
luchtigheid, dat zijn plan eigen is, ook bij de uitvoering zooveel
mogelijk gehandhaafd zal blijven. Hij zal daarom als medewerkers
weinig vreemde eenden in de bijt van zijn plan kunnen dulden
( ••• ) _100

en prees daarmee in feite de methode van zijn tegenstanders in Middelburg aan.
Daarop reageerde Molière dit keer:
Iets dat op een verdeling naar het karakter van architecten van
stadswijken gelijkt, zou principieel niet geheel verwerpelijk zijn( ... )
En iets dergelijks schijnt Oud ook voorgezweefd te hebben, toen
hij van den stedebouwkundige voor Den Haag als zijn overtuiging
uitsprak dat deze 'als medewerkers weinig vreemde eenden in de
bijt van zijn plan [zal] kunnen dulden.' 101
Achteraf bezien was de fase van het Delftse bouwen er een van zeer
voorbijgaande aard. De werken van Molière, enkele kerken, het raadhuis van Oosterbeek, maken geen diepe indruk.
Misschien belemmert het werkelijk diep denken in de problematiek van de opgave, sociaal of geestelijk, in onze problematische
samenleving ook de spontaniteit in de vormgeving. Misschien zijn
Berlage, Merkelbach en Molière, ondanks alle verschillen, daarin
aan elkaar verwant. 102
schreef Van Tijen bij de herdenking van Molière; 'en Oud', had hij
daaraan toe kunnen voegen. Van Tijen wees er verder op hoe vlot de
volgelingen later de uiterlijke kenmerken van de moderne architektuur toe gingen passen: het hoge woongebouw, het platte dak. 'In
Doorn waren deze uiterlijkheden nog hoefsporen van de duivel'.
Dom H. van der Laan zei in die diskussie over de betekenis van
Molière:

De vooruitstrevende architecten kunnen de architectonische oplossing aan van het groote-stadscentrum met zijn gemechaniseerd
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op de 'witte woningen' van Oud en de zijnen uit de jaren twintig en
dertig, maar veel idealen uit het interbellum konden nu in de woningbouw gerealiseerd worden: licht, lucht en ruimte werden nu gemeengoed. Oud kon op 20 augustus I957 in De Groene schrijven: 'de
"traditionalisten", die nog tot voor korte tijd [curs. H.O.] zoo
scheef tegenover het Nieuwe Bouwen stonden wisten voor de opgaven geen raad met hun oude motieven' . 109

Na m'n Delftse studententijd ben ik langzamerhand tot de konklusie gekomen, dat het verschil tussen Nieuwe Zakelijkheid en
Delftse School eigenlijk niet zo groot is. Zij vertegenwoordigden
niet twee tegenovergestelde richtingen, maar twee stromingen in
dezelfde richting, de een met een wat groter verval dan de andere.103
Bij het bezien van de Abdij van Vaals kan men Van der Laan de
juistheid van die stelling nauwelijks bestrijden. Zelf voortgekomen
uit de school van Molière bouwde hij hier een kerkgebouw dat in
helderheid van vorm en eenvoud van materiaaltoepassing datgene
lijkt te weerspiegelen wat Oud blijkens zijn geschriften voor ogen
stond, maar waaraan hij 'belemmerd in de spontaniteit van zijn
vormgeving' wellicht niet toe kon komen.
De kracht van de Delftse School verzwakte niet alleen door het
aftreden van Molière in I 9 5 3, maar ook door het sterk toenemen van
de utilitaire bouw waar het ambachtelijk industriële geen voedingsbodem en geen boodschap had. In de loop van de jaren vijftig verromantiseerden de zakelijken en verzakelijkten de Molièrianen. 104
Op 26 september I955 verleende de Senaat van de Technische
Hogeschool te Delft J. J. P. Oud het ere-doktoraat, waarbij F. J. Berghoef als zijn promotor optrad. Hoewel hij niet twijfelde aan de oprechte bedoeling, vroeg Oud tevoren de tekst van diens rede ter inzage
en bracht enkele korrecties aan. 105 Deze benoeming kon worden beschouwd als· een waarderend en verzoenend gebaar. Oud voelde zich
ondanks zijn enigszins ambivalente houding ten opzichte van Delft
door deze onderscheiding buitengewoon vereerd. 'Was dit een poging
om hem de giftanden uit te trekken?' was een vraag aan Berghoef in
I982. 'Neen', was diens antwoord gedecideerd, 'we hadden een
tweede kandidaat en de Senaat bereikte haar resultaat door een stemming' .106
Het bouwen ging direkt na de oorlog aanvankelijk door onder
leiding van de zittende magistratuur, voor zover die niet was 'weggezuiverd' en het Militair Gezag. Moeizaam door geld- en materiaal..:
gebrek. Behoefte aan mentale en materiële vernieuwing en verandering begon zich pas af te tekenen nadat in de eerste nood aan voedsel,
kleding en woningen was voorzien: in de jaren vijftig. Ook in de
schilderkunst (Cobra, nov. I948) en de literatuur (de vijftigers) begon toen pas de vernieuwing. Oud. was van stonde af aan helder en
strijdlustig omdat de oorlog feitelijk aan hem voorbij was gegaan en
hij de zaken op enige afstand bekeek. Een aanzet tot de kentering in
de opleiding gaf de benoeming van C. H. van der Leeuw tot curator
van de T.H. te Delft in I946.

3. Aanknoping bij het werk van 1925
(1948-1963)
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum,
Den Haag 1949-1956
De ornamentale periode bracht Oud weinig succes. Het BI M-gebouw
moge zijn lievelingskind zijn geweest en de Spaarbank nog voortborduren op deze principes, het Esveha-gebouw is veel soberder. In de
plattegronden van de monumenten is eveneens een grotere helderheid
vast te stellen. Met de bouw van het lyceum lijkt Oud terug te keren
naar zijn vroegere principes. Deze -voor de toenmalige begrippen vrij grote school is gelegen tussen de Segbroeklaan en de Goudsbloemlaan die het krappe terrein begrenzen en er in hoofdzaak de vorm van
bepalen door de hoek waaronder zij elkaar ontmoeten.
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Onder zijn regie werd de strijd tussen de traditionelen en de Nieuwe Bouwers in het voordeel van de laatsten beslist. 107

103. Dom H. van der Laan. 'Discussie over
de betekenis van Granpré Molière', Plan,
1972, nr. 6, 27.
104.lbid. N.H.M.Tummers, 37.
105. Brief aan J. F. Berghoef. d.d. 7 augustus 1955, NDB/Oud.
ro6. Gesprek met prof.ir.J.F.Berghoef,
voorjaar 1982.
107. P. Bulthuis. 'De mannen achter de
weduwe', NRC Handelsblad, 9 april 1983.
ro8. Op. cit. (noot 92).
109. ].]. P. Oud. 'Architectuur vogelvrij?',
DGA, 20 augustus 1957.
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schreef P.Bulthuis in I983.
De invloed van Van der Leeuw was binnen twee jaar merkbaar aan
de benoeming van drie nieuwe professoren: J. H. van den Broek, C. van
Eesteren en G. H.M. Holt. De beide eerstgenoemden vormden een
waarborg voor het inslaan van een andere richting,
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(... ) men mag hopen, dat het besef hiervan ook de derde hoogleraar aanleiding kan zijn de eigen instelling nog eens te herzien ten
gunste van een versteviging van zijn oorspronkelijke beginselen
schreef Oud in I948. 108
De eerste resultaten van de koerswending in de bouw werden zichtbaar rond I95I-I953. Wat daarna tot stand werd gebracht leek niet

✓

.

123. Den Haag, Tweede VCL, 1956;
situatie en plattegronden.·
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1

L

124. Den Haag, Tweede VCL; (links)
verbindingslid naar gymnastiekvleugel, opname 1981; (rechts)
west- en noordwestgevels, 1956.

IIO. J. Bakema. 'Het tweede Vrijz. Christ.
Lyceum van Oud gezien in verband met de
architectuurontwikkeling', Forum, 19 56,

nr. 7, 23 r.
II r. G. Th. Rietveld vertoonde omstreeks
die tijd (1955) ook de neiging om kleur niet
te bepalen tot een element in zijn geheel,
maar eventueel die grens te leggen binnen
dit onderdeel. Zie diens kruiwagen in de
uitvoering 1923 en 1955 respektievelijk afgebeeld in: C. Blotkamp (e.a.), De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht
1982, 273, afb. 255, en D.Baroni, The
Furniture of G. Th. Rietveld, New Yark,
1978, 5 3 of F. Bless, Rietveld, Amsterdam,
1982, 62, afb. 37.
In beide laatste gevallen betreft de afbeelding een exemplaar van omstreeks 19 5 5 en
niet uit de jaren rond 1922-1923. In 1923
waren de bomen geheel in één kleur, in
1955 verschijnt de aanduiding van een
handvat.
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Gebouwd moest worden naar rijksnormen voor dit soort scholen
die spreekwoordelijk krap waren. Dit betekende binnen de voorschriften woekeren met de ruimte en uiterste soberheid in de toepassing van materialen. Oud leverde een prestatie door binnen die normen en onder toepassing van de simpelste materialen, als een goedkope gele baksteen, zicht-beton en houtwol-cementplaten een royaal
plan te maken dat nergens concessies verraadt. Daar waar enige extra
besteding tot een aanmerkelijk beter resultaat kon leiden was het
bestuur van de school bereid uit eigen middelen bij te springen.
Het plan voegt zich uitstekend in het beschikbare terrein en is
zowel gebruiks-technisch als kompositorisch logisch en fraai in volumen opgedeeld. De hoofdmassa langs de Segbroeklaan bevat de
lokalenvleugel met in het verlengde daarvan de aula annex garderobes en muzieklokaal. Beide delen worden gescheiden door het centrale trappehuis waarop haaks de praktikumvleugel aansluit. Het
blok met beide gymnastieklokalen staat onder een hoek op de hoofdmassa, zodanig dat deze vleugel weer loodrecht staat op de Goudsbloemlaan.
De ontmoeting van dit blok met de hoofdmassa vormde een van de
lastige aansluitingen. Oud loste dat fraai op door het ronde trappehuis er als een soort draaipunt tussen te voegen. De verbindingsgangen van rond op recht vormen raakvlakken aan de cilinder van het
trappehuis. De noord-west gerichte gevel van de lokalenvleugel werd
tamelijk gesloten. Het ritme van de lange, smalle ramen, afgewisseld
door kleine uitgebouwde erkerramen geeft deze gevel ondanks die
geslotenheid, een boeiende expressie.
Een tweede moeilijk punt vormde de overgang van hoog op laag
op de scheiding met de aula bij het trappehuis. Na lang zoeken voegde Oud hier een element in door de gevel van het trappehuis in geverfde beton uit te voeren en deze partij als afscheiding tussen beide massa's te laten werken. Waar de dakrand van de aula strookt met de
borstwering van het raam, ontstaat er een verband tussen hoog en
laag. Beide partijen metselwerk van aula en hoofdmassa kregen zo
bovendien een eigen zelfstandigheid.

garderobe. De overige kleuren werden, op aanwijzing van Appel, afgestemd op zijn werk. Enkele onderdelen werden zodanig geschilderd
dat niet elementen in hun totaliteit een kleur kregen, maar in delen
verschillende kleuren. Zo werden de zijvlakken van de traponderkanten wit tegen zijvlakken in geel. De wrongstukken van de blauwe
leuning werden wit. 111
De schuine poot onder de luifel van de hoofdingang is een voor
Oud -die niets aan het toeval overliet - vreemde oplossing.
Het lijkt of Oud hem ook vreemd vond: hij verdwijnt in de grond
omhuld door een rioolbuis alsof hij niet hoort bij het gebouw dat op
de grond staat.
Het aangeschoven schuurtje voor tuingereedschap, bekroond door
het beeld van R. Rooijackers, is een toevoeging die gemist zou kunnen worden. Het lijkt een noodsprong om aan een vergeten punt in
het programma van eisen alsnog te voldoen.
.
Oud, die later stelde in I924 het poëtisch functionalisme te hebben gevonden, kwam in deze school tot oplossingen, niet zo dogmatisch en minder gedetailleerd 'tot het leven eruit is'. Er is meer menselijkheid in de benadering, de krampachtigheid ontbreekt. In plaats
van het ornament zijn er nu oplossingen zoals de dubbele trap en het
ronde trappehuis die in samenstelling van materiaal: geverfde beton,
tegels, gekleurd pleisterwerk, een levendigheid bereiken veel groter

125. Trappenhuizen; (links) hoofdtrap
BIM-gebouw, 1946; (rechts) hoofdtrap Tweede VCL, 1 956.

126. Den Haag, Tweede VCL, 1956;
(rechtsonder) conciergewoni ng;
(linksonder) hoofdingang met luifel.

(... ) maar dergelijke moeilijkheden zoekt Oud altijd. Denkt u
maar eens aan het ornament met de Shell-schelpen aan het gebouw
in Den Haag. 110
schreef Bakema in I956.
In het interieur keert de toepassing van de kleur terug. Karel Appel
schilderde twee komposities op betonvlakken van de entree tot de
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dan met het wat starre ornament. Ook bij de hoofdtrap in het BIMgebouw werd gepoogd een indruk van zweven in de ruimte te verbeelden, maar de aanwezigheid daar van de kolommen op de hoeken van
het trapgat, doen dit effekt vrijwel teniet.
Ornamentvervangend behandeld worden de ventilatiegaten naast
het toneel en het rooster erboven in de aula, ook de hoekbeveiligingen
van de luiken onder het toneel, die in geel als funktionele ornamenten
werken. De aula toont een door kleurgeving konstruktief elementarisme dat de ruimte niet afbreekt doch samenstelt. In deze sfeer ontstond ook de conciërgewoning waar Bakema van schreef 'dat het in
I920 een revolutie zou hebben betekend', onvermijdelijk een axioma,
maar komplimenteus. Dat in de keuken onder het aanrechtblad naar
de opvattingen uit de tijd van Kiefhoek open planken waren aangebracht, nam de bewoonster Oud niet in dank af. Ouds verweer was
onveranderd: 'daar kwam anders toch maar een opslag van rommel' . 112 Op Ouds suggestie maakte A. Van den IJssel een keramische
kat naar het voorbeeld van Normandische faience. Er werd een afzonderlijk steunmuurtje voor gemaakt.

noemde - 'de dominee's' bezig, wilde wel van de opdracht af en was
opgelucht toen de Hervormde Synode uiteindelijk besloot een gedeelte van haar terrein te verkopen aan de Bataafse Internationale
Petroleum Maatschappij. Die bebouwde de 3000 m 2 van Ouds projekt met een kantoorgebouw . 113 Ouds plan toont een nogal masssief
gebouw met weinig plasticiteit, minder boeiend dan het Provinciehuis.

360 Woningen te Arnhem (Presikhaaf) 1951-1953
In I95I kreeg Oud opdracht van de Katholieke Woningbouwvereniging 'St. Eusebius' te Arnhem voor de bouw van 360 woningen in de
wijk Presikhaaf, tussen de IJssellaan en de Vrij Nederlandstraat. Aanleiding tot die opdracht vormde in feite Ouds protest tegen. de wijze
waarop de toenmalige minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, mr.dr.J.in 't Veld, de Ned~rlandse architekten bekritiseerde.
Deze verweet hen kwalitatief slechter werk te leveren dan hun Zweedse kollega's op het gebied van de woningbouw. Over dit verwijt was
in architektenkringen vrij wat stof opgewaaid en ten slotte werd er
een brief aan de minister verzonden waarvan Oud de strekking veel te
tam vond. 114 Hij schreef een artikel in De Groene tegen en een diplomatieke brief aan de minister, waarin hij deze prijzend toesprak:
'hoezeer U zich tot in finesses interesseert voor het constructieprobleem als mogelijkheid om de bouwkosten te drukken'. Oud wees
hierna op zijn ervaringen, opgedaan met proefnemingen om tot
goedkope vloer- en muurkonstrukties te komen. 115 Hij sloot een tekening bij van zijn ontwerp voor de 'Kiefhoek' en van het ontwerp
voor een standaardwoning van I947• Het antwoord namens de minister was kritisch 'in het licht der vigerende voorschriften' . 116 Oud
vond het allemaal zeer onpraktisch:

Zetel der Nederlands Hervormde Kerk,
Den Haag 1949-1958

u2. In aanwezigheid van H.O.
u3. Het kantoorgebouw 'Oostduin' voor
de B.I.P.M. werd gebouwd door ir. Hans
Oud, 1958-1969.
u4. Kopie van brief CIAM-Nederland aan
Z.E. de minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting, d.d. 18 november 1950
NDB/Oud.
u5. J.J. P. Oud, 'Zweden-Nederland 1-0',
DGA, 14 december 1950.
Brief aan mr. dr. J. In 't Veld, 14 december
1950, NDB/Oud.
u6. Brief van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, d.d. 2 maart
1951, NDB/Oud.
u7. Brief aan de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 17 april 1951,
NDB/Oud.

Kort na de Tweede Wereldoorlog verwierf de Stichting Oostduin
voor de N.H. Kerk het buiten Oostduin-Arendsdorp, gelegen aan de
Oostduinlaan te Den Haag, met de bedoeling daarop drie gebouwen
te stichten: een bejaardenhuis, een verzorgingshuis en een dienstgebouw voor de kerkelijke organisaties van de Nederlands Hervormde
Kerk. De ontwerpen daarvan werden opgedragen aan resp. H.T.
Zwiers, J. F.Berghoef en J.J. P. Oud.
Volgens de vigerende bepalingen van het bestemmingsplan mocht
het terrein tot maximaal 4 % van het oppervlak worden bebouwd. In
onderling overleg tussen Zwiers, Berghoef en Oud werd een bebouwingsplan opgesteld aan de hand van de verschillende programma's
van eisen. Nadat daarover met de bouwkommissie overeenstemming
was bereikt, ontstonden er problemen doordat de Commissie van
advies inzake uitbreidingsplannen voor Zuid-Holland Ouds ontwerp midden in het bos te lang en doorsnijdend vond. Bovendien
stelde men een overschrijding van het toegestane bebouwingspercentage vast. Voor de bouw van het rusthuis werd toestemming verleend. Dat kwam gereed in I954• Ten behoeve van beide andere
plannen werd in een gewijzigd uitbreidingsplan het bebouwingspercentage van 4 op 7 gebracht. De goedkeuringsprocedure voor dit plan
duurde jaren omdat een bewoonster van het Goetlijfpad in iedere
fase haar bezwaarschrift indiende, tot bij de Kroon. De bezwaren
werden niet ontvankelijk verklaard maar hielden de mogelijkheid
om te bouwen op tot I958. Oud, inmiddels 9 jaar met - zoals hij ze

128. Standaardarbeiderswoningen,
194 7; plattegrond en doorsneden.

Als door het Departement van Uwe Excellentie thans aan de bedoelde woningtypen verder gaande eischen gesteld worden, dan
moet ik daartegen inbrengen, dat deze eischen tot volledig nieuwe
plannen zouden leiden. In deze plannen zouden dan vermoedelijk
de voordeden verloren gaan van het ontworpen type( ... ) 117
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127. Den Haag, Zetel der Nederlandse Hervormde Kerk, 1949;
perspektieftekeni ng.
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Sedert dien heb ik vrij veel groote complexen woningen gebouwd
en ook nu ben ik er weer mee bezig: met hetzelfde enthousiasme
mag ik wel zeggen. 11 8

129. Arnhem , Presikhaaf; {boven)
plattegrond , 1953; {linksonder)
ingang trappehuis; {rechtsonder)
gevelgedeelte; situatie 1983 .

Nog geen maand eerder schreef Oud:
Het vraagstuk van de woningbouw ligt me na aan het hart. Het is
een ideaal van me om als architect mee te werken aan het verhogen
van het woningpeil en aan het uitbreiden van de mogelijkheden
van levensgenoegen en levensgemak, die door middel van de woningbouw te verwezenlijken zijn. Het is me tot mijn spijt bij eenige recente plannen gebleken, dat onder de tegenwoordige omstandigheden weinig van dien aard te bereiken is. Hoogstens standaardwoningen van minimumafmetingen, (... )er zijn op dit oogenblik
zooveel knellende bepalingen en zooveel remmende bem.oeiingen
dat het verspilling van energie is zich daarmeede te gaan meeten. 119
Oud wilde dus op geen enkele wijze iets van de voorschriften weten
- maar was met de ontwikkeling daarvan ook niet op de hoogte. In
de praktijk leed daardoor zijn aanvankelijke ontwerp voor Presikhaaf schipbreuk. De vrij ruime galerijwoningen voldeden noch aan
de normen, noch aan de kurveprijs. Uiteindelijk greep de centrale
woningstichting in en boog het plan om. Oud beschouwde daarna
het gewijzigd uitgevoerde plan als voor hem niet belangrijk meer en
publiceerde het nimmer.

2
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Ontwerp voor een provinciehuis voor de provincie
Zuid-Holland, Den Haag 1951-1952
In I95I werd Oud uitgenodigd deel te nemen aan de besloten prijsvraag voor een nieuw provinciehuis te Den Haag. Met hem werden
gevraagd: W.S.v.d.Erve, M.P.J.H.Klijnen, F.P.J.Peutz en J.W.
H.C.Pot. 120 De plannen werden ingediend in september r952. De
jury werd gevormd door jhr.P.F.O.R.Sickinghe (voorzitter), G.
Friedhoff (Rijksbouwmeester),]. Leupen (gemeente Amsterdam) en
S. van Ravesteyn (hoofdingenieur-architekt van de Nederlandse
Spoorwegen).
Het plan-Peutz werd door de jury uitverkoren, vooral vanwege het
representatieve gedeelte met de centrale hal, de brede statietrap naar
de Statenzaal. Deze is 'van een prachtige klassieke opzet. De Salie des
pas perdus is in dit ontwerp gevormd door de ruimte die het statietrappehuis omgeeft, waardoor een bijzonder fraaie aaneenrijging van
representatieve ruimten wordt verkregen', aldus het jury-rapport. 121
In het plan van Oud werd de architektuur 'zeer fraai en van een
feilloos doorgevoerde harmonie en schaal' genoemd, 'de gunstige silhouetwerking is met natuurlijke middelen tot stand gekomen' . 122
Echter:

schreef hij de minister in r95I. Met de opmerking:
(... ) dat ik persoonlijk aan de detail critiek die op beide plannen
uitgeoefend is, niet dezelfde beteekenis toekennen kan als door
Uwe Excellentie gedaan wordt (... )
leek Oud de ontwikkeling van 25 jaar ná de Kiefhoek stil te willen
zetten:

n 8. Antwoord van Oud in een vraaggesprek mer de minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting voor de AVRO-radio
op 15 februari 195 2, NDB / Oud.
119 . Brief aan de direkteur van de Gemeentelijke Woningdienst te Am sterdam,
23 januari 1952, NDB / Oud.
120 . Brief van het Provinciaal Bestuur van
Zuid-Holland, d.d. 13 ma art 1951, NOB /
Oud.
1 21. F. H. Warnaars. 'Het provinciehuis
van Zuid-Holland', Kath. Bouwblad jrg.
xx, nr. 15 , 25 april 1953, 233 .
12 2. Ibid. 2 3 2.
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'De practijk heeft uitgewezen, dat deze woningen vóór den oorlog
-en ook nu natuurlijk-zeer gewild zijn (... )'. 117

Het voorrijden over een hellend pad, slechts uit het noorden toegankelijk voor auto's, die vervolgens terug moeten rijden, stuit op
praktische bezwaren.
De kompositie van de in het representatieve gedeelte gevraagde
hoofdruimten is onduidelijk; de centrale entreehal met de voor het
oog zwevende trap en de liftbox maakt een benauwde indruk; de
opgang naar de Statenzaal mist allure. De bestemming van de
Salie des pas perdus, die via de wachtruimte en een kleine zaal
vanuit de hal bereikbaar is, is niet begrepen; de praktijk eist een
vanzelfsprekende verbinding met de Statenzaal en de daarbij behorende vertredingsruimten, welke laatsten vrijwel in dit ontwerp
ontbreken (... )

Dr. ir. Z . Y. van der Meer, directeur-generaal van het ministerie van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, die Oud wel ontmoette in het
Bouwcentrum in Rotterdam en die mogelijk iets van de briefwisseling afwist, daagde Oud uit zijn reputatie van goedkopewoningbouwer nog eens te bewijzen en bracht de relatie met Arnhem tot
stand. Oud begon met élan aan het ontwerp en maakte er ook gewag
van in een vraaggesprek, samen met de minister, voor de radio in
r952:
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voor me. Natuurlijk ben ik daarover niet rancuneus. 'Das Gleiche
wird nur vom Gleichen erkannt', zegt Schopenhauer ergens (... )

130. Den Haag, Provinciehuis voor
de provincie Zuid-Holland, 1952;
maq uettefoto.

daarmee achtereenvolgens zich met zijn opmerkingen verschuilend
achter Berlage en Schopenhauer, om dan de scherpte van zijn uitspraken toch weer te verzachten met:
Iets van dat Gleiche dacht ik bij jou wel gevonden te hebben. Jij
kent dit alles ook. Altijd dat vechten tegen tegenstand, waarvan je
de grond zo goed kent (... ) _12s
Toch was de observatie van de jury wel juist: Oud die in hoofdzaak
zijn sporen had verdiend met het in elkaar passen van minimum
ruimten voor minimale huren, was niet ervaren in het soort monumentaliteit dat hier gevraagd werd en die lag evenmin in zijn aard.
Een bourgondisch man als Peutz kon dit wel, zoals hij al eerder met
zijn raadhuis voor Heerlen liet zien. Naar later zou blijken deelde de
Haagse wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, J. van Zwijndregt,
Ouds teleurstelling en werd dat mede aanleiding om Oud te vragen
voor het Congresgebouw, waar de 'intuïtieve heldere voorstelling
van het bewegen der mensen in de vele veelsoortige ruimten' een nog
belangrijker rol zou spelen, met alle gevolgen van dien.
De gevelordonnantie van het provinciehuis is de basis waarnaar
Oud zowel bij het Bio Vakantieoord als bij het Congresgebouw te
werk zou gaan: een ruitverdeling in vierkanten passend op de moduulmaat van de plattegrond.

De plattegronden van het werkgedeelte zijn zakelijk goed, doch
wat stroef.
De indeling van griffie en technische diensten in afzonderlijke
vleugels is aanvaardbaar; de lichtinval van vele werkruimten is
echter niet gelukkig, als gevolg van de te nauwe binnenplaatsen. 123
Oud, die zich zeer sterk op deze opdracht had verheugd, was buitengewoon teleurgesteld door de uitspraak va:n de jury. Evenals destijds
bij de prijsvraag voor de Beurs te Rotterdam had hij bij deze samenstelling van de jury een gunstig onthaal verwacht. Zeer ontstemd was
hij over de verkeerde uitleg die men gaf aan zijn oplossing van het
voorrijden van auto's. F. Warnaars tekende bij de publikatie in het
Katholiek Bouwblad al direkt aan: 'Het voorrijden der auto's heeft
de architekt zich waarschijnlijk anders voorgesteld dan door de jury
werd omschreven.' 123 Aan Van Ravesteyn maakte Oud zijn 'bittere
teleurstelling' kenbaar en deze antwoordde hem:

Bio-Vakantieoord Arnhem 1952-1960

Je gevels, je exterieur vond ik meesterlijk( ... ) De moeilijkheid was
dat je plattegrond daarbij ten achter bleef en dat daar tegenover
stond een grandioze plattegrond van Peutz, verwant, in de goede
zin des woords, aan de kunde der r8e eeuw, Frans gemaakt met dat
(schijnbare) gemak dat slechts een intuïtieve heldere voorstelling
van het bewegen der mensen in vele veelsoortige ruimten verschaft.124
Ouds reaktie was:
Inderdaad heeft de uitspraak me bitter teleurgesteld. Daarover te
fulmineren heeft weinig zin. Jelui zult het allemaal wel naar beste
weten gedaan hebben en het schijnt mij niet beschoren te zijn om
nog eens een werkelijk groot gebouw te maken. Dat is te vervelender omdat ik weet dat ik het kan: ik sluit me ('nur die Lumpen sind
bescheiden' was een geliefkoosd citaat dat Berlage graag aanhaalde) bij je woorden over mijn project aan. Mijn ontwerp is werkelijk een gaaf stuk werk van grote eenheid - waarvoor ik zelf voor zover men ooit tevreden is - zeer ingenomen ben (... )
Na scherpe kritiek op het plan-Peutz 'vol onzuivere rommelhoeken'
en 'afschuwelijke bovenlichten' vervolgde hij:
Volgens mij heb jelui je hopeloos vergist. Wat de andere jury-leden
betreft interesseert me dat niet veel ... Van jou is het een raadsel
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123. Ibid. 232.
124. Brief van S. van Ravesteyn, 19 februari 1953, NDB / Oud.
125. Brief aan S. van Ravesteyn, 20 februari 1953, NDB / Oud.
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Op aanraden van de toenmalige adjunkt-direkteur van het Bouwcentrum te Rotterdam A. L.G. M. Rombouts, kreeg Oud de opdracht tot de bouw van een vakantieoord te Arnhem. Volgens de
toen geldende normen was dit een zgn. koloniehuis-B voor kinderen
die op doktersadvies voor langer dan zes weken buiten gezinsverband
moesten aansterken, kinderen in de leeftijd van 6 tot ca. 14 jaar.
Het Bouwcentrum maakte in opdracht van de Stichting Bio Vakantieoord een preadvies, inhoudende een opzet van de benodigde
ruimten en organisatie daarvan, alsmede een kostenraming. De stichting, opgericht door leden van de Bioscoopbond, wenste naast haar
tehuis 'Russenduin' te Bergen aan Zee een tweede tehuis te stichten in
bosrijke omgeving. Men was in de gelegenheid een groot bosterrein
aan te kopen aan de Amsterdamseweg tussen Arnhem en Ede.
Het advies van het Bouwcentrum mondde uit in de aanbeveling dit
tehuis voor 120 kinderen in gedecentraliseerde opzet te bouwen, met
ro paviljoens voor telkens zes jongens en zes meisjes, een hoofdgebouw voor direktie, keukens en personeel, een sportgebouw met
gymnastieklokaal en zwembad, een polykliniek voor de dagelijkse
medische verzorging en een kapel. Al gedurende het eerste jaar van de
bouwvoorbereiding wijzigde de bestemming van het oord als gevolg
van het toen veelvuldig optreden van kinderverlamming met veel ten
dele verlamde kinderen als gevolg. Door de vinding van het Sarkvaccin werd deze ziekte zo snel onderdrukt dat de nazorg van deze
patiëntjes voor het oord geen zinvolle bestemming meer betekende.
De bestemming werd opnieuw aangepast, nu voor dynamisch-motorisch gestoorde kinderen. Men miste echter iedere ervaring met dit
soort patiënten, waardoor vooralsnog tot geen enkele aanpassing van
de gebouwen werd besloten. Men heeft later Oud wel verweten dat
onvoldoende rekening zou zijn gehouden met eisen voortvloeiende
uit de komst van rolstoel patiënten, maar die· behoefte deed zich pas
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131 . Arnhem, Bio-Vakantieoord,
1960; ligging der gebouwen.
P paviljoen
H hoofdgebouw
S sportgebouw
K kapel
R fietsenstalling
T transformatorhuis
C ketelhuis-conciërgewoning
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126. De verbouwingen-na de dood van
Oud-betroffen in hoofdzaak een herindeling van waslokalen en kleedruimten in de
paviljoens en verplaatsing van scheidingswanden in het hoofdgebouw. Alle gebouwen werden toegankelijk gemaakt voor
rolstoelen.
I 2 7. De beslissing om de geglazuurde steen
'geknipt' te voegen (ingesneden langs iedere steen) werd helaas toch oorzaak van
mosgroei: de voeg hangt meer aan dan de
steen.
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voelen toen het oord reeds lang in gebruik was. Door verbouwingen
en latere toevoegingen moesten noodgedwongen aanpassingen worden gemaakt, die bij de bouw niet waren voorzien. 126
Het prachtige terrein en de keuze van een gedecentraliseerde ligging
waren voor Oud vanaf het begin een enorme stimulans. De geïsoleerde ligging en het hem daarbij geschonken vertrouwen van de welstandskommissie maakten deze opdracht er een van zeldzame vrijheid. De lokatie op het terrein werd bepaald door een kaalslag in de
oorlog, om geen onnodige schade aan het bosbestand toe te brengen.
Het was ook de maat van deze kaalslag die bepalend werd voor het te
bebouwen oppervlak.
De organisatie van verwarming en voedselvoorziening vanuit een
centraal punt werd het argument voor - ook hier - een vrijwel symmetrische aanleg. De ligging in het bos werd een aanbeveling om
geglazuurde steen toe te passen, die het gevaar van bemossing tot het
uiterste moest beperken. 127
·
De eerste begroting van het ontworpen projekt leek al dadelijk
vrijwel onoverkomelijke moeilijkheden op te leveren. Met inbegrip
van de noodzakelijke wegenaanleg, aansluiting op het gas- en waterleidingnet, rioolwaterzuivering en de bouw van een transformatorstation bleek de begroting te stijgen tot meer dan het dubbele van de
kosten, voorzien in het Bouwcentrumrapport. Met de beslissing om
een viertal paviljoens voorlopig niet te bouwen, de polykliniek en de
kapel geheel achterwege te laten, kon men het gat gedeeltelijk sluiten. Bouwtechnische bezuinigingen moesten verder bijdragen tot benadering van het beschikbare bedrag. Zo werden o.a. geen aluminium ramen toegepast. Het vervangen van de geglazuurde steen door
gewone baksteen weigerde Oud pertinent. Hij wist de opdrachtgever
ervan te overtuigen dat bij deze architektuur een baksteenkleur onaanvaardbaar zou zijp en wit schilderen een steeds weerkerende onderhoudspost van betekenis zou vormen.
In de symmetrische opzet lag het hoofdgebouw met een smalle ·
kant naar de hoofdingang en Oud breidde dit gebouw bewust uit met
twee lage vleugels om het gebaar tegenover de entree te versterken. De
aansluiting van deze vleugels op de hoofdhal vertonen in de plattegrond typisch Ouds schrift. Men waant zich hier in de spiraal van een
slakkehuis. De brandvijvers - ooit door de brandweer wel genoemd
als een mogelijke hulp bij wegvallende waterdruk- werden door
Oud uitgewerkt tot een stuk architektuur: tuinmuren lopen vanaf de
vleugels van het hoofdgebouw tot in de vijvers. Men ziet hier de
uitlopende muren van de Kiefhoek weer, maar er is een oplossing
voor hun beëindiging: het water. Lage goten, afdakjes en overstekken
geven het vrij langgerekte gebouw een plastiek die het voor saaiheid
behoedt, zo ook de grote luifel achter de keuken. Op verschillende
plaatsen werd hier de oplossing herhaald van de door drie betonjukken gesteunde buitenbank die bij de conciërgewoning van het
tweede v.c.L. al toepassing vond.
Het centrale punt op het terrein vormt het ketelhuis voor de verwarming die werd uitgevoerd volgens het principe van de stadsverwarming met distributieleidingen naar alle omliggende gebouwen
onder de grond. Oud zag dit ketelhuis als het hart van de nederzetting
en gaf het hoofd van de technische dienst zijn woning er bovenop. De
plattegrond is een zuivere cirkel, in het midden staat de schoorsteen,
vanuit het ketelhuis dwars door de woning naar het dak. Deze vorm
beheerst de woning: geen kamer zonder schuine hoeken, geen ruimte
met een rechthoekige plattegrond. Van buiten gezien een rondgaande
aaneengesloten pui, op gelijke afstanden totaal vijf balkonnetjes.
Men verwacht hier een regelkamer of desnoods een kantoor, maar
geen woning. Uit menselijke overwegingen is het een onbegrijpelijke
keus: de drie onderliggende, aanvankelijk oliegestookte, ketels met
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133. Arnhem, Bio-Vakantieoord,
1960; hoofdgebouw voorzijde met
timpan van Karel-Appel.

de schoorsteen in de gang, zorgen het jaar rond voor achtergrondgeluid. Rondom prachtige natuur, de bewoners los daarvan opgesloten
op een bovenhuis boven 'hun' techniek. Zelfs Ouds vriend Vriend
schreef:
(... ) maar is het werkelijk een menselijke woning temidden van
deze grandioze natuur, waarvan men de goede aarde dagelijks zien
kan zonder er practisch mede in contact te komen? 128
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De paviljoens werden drie aan drie identiek gebouwd. In de plattegrond leek Oud nog eens de draad op te nemen van het Johnsonhuis
in een poging tot ruimtevorming door wanden een zelfstandige betekenis te geven met de wijze van eindigen. Het effect ervan is gering
omdat de vlakken vaak in elkaars verlengde staan. Er ontstaat geen
ruimtewerking.
Het a-symmetrische sportgebouw is symmetrisch op de as geplaatst
in de situatie. Het bevat een gymnastieklokaal annex toneelzaal, een
zwembad, kleedruimten en enkele therapieruimten. De totaliteit is
duidelijk opgedeeld in twee hoofdmassa's met een lager tussenstuk.
Vooral dit gebouw vertoont een aantal toevoegingen uitsluitend om
wille van de vorm. Op de uiterste hoek van het lage middendeel staat
een toren in de vorm van een plastiek, of - omgekeerd - een plastiek
uitgewerkt als uitkijktoren. De plastiek heeft uitgesproken kompositorische waarde, maar werd door Oud verklaard als uitzichttoren,
bedoeld om donateurs van de stichting een ruim uitzicht te geven
over 'hun' komplex. Op het dak tegenover de voet van de toren bevindt zich een projektieruimte waar Oud in de - gebogen - wand een
aluminium schuifluik aanbracht ten behoeve van een uitgiftebuffet
om drankjes op het terras uit te reiken.
Waren het bij het v.c.L. de funktionele elementen die in zekere zin
als ornament een betekenis kregen, hier werden zo nodig a-funktionele elementen toegevoegd die op soortgelijke wijze een esthetische
rol te vervullen kregen. Steeds echter was er een schijn van noodzakelijkheid die het spel moest legitimeren.
De kapel werd tot Ouds leedwezen nimmer gerealiseerd. Eerst
wegens gebrek aan middelen en later niet omdat men voor de kinderen de gang naar een kerkdienst elders een welkom uitje vond. De
dakkonstruktie zou bestaan uit naar binnen hellende dakplaten, gesteund door schuin geplaatste kolommen buiten vertikaal geplaatste
schipwanden en zwevend daarboven, daardoor een strook onder
langs het dak vrijlatend voor lichtinval. Het variabele altaar zou gelegenheid bieden voor godsdienstoefeningen van verschillende richtingen.
Wel gerealiseerd werd de fietsenberging annex auto-afdak waar-
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132. Arnhem, Bio-Vakantieoord,
1960; hoofdgebouw; plattegrond
begane grond. De legenda geldt
voor alle gebouwen.
1 entree
2 hal
3 telefoon-centrale
4 garderobe
5 toilet
6 telefooncel
7 douche
8 spreekkamer direktrice
9 woonkamer direktrice
10 slaapkamer direktrice
11 berging
12 dokterskamer
13 onderzoekkamer
14 eerste-hulpkamer
15 zit-slaapkamer adj. direktrice
16 vuil linnen
17 naaikamer
18 schoon linnen
19 wasruimte
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20 dagelijks magazijn
21 hoofd huishouding
22 leidingkoker
23 koelkast
24 garderobe extern personeel
25 eetzaal keukenpersoneel
26 keuken
27 eetzaal leidsters
28 rekreatie leidsters
29 administratie
30 uitgifte
31 schoonmaak
32 werkplaats
33 brandvijver
34 ziekenkamer
35 leidsterkamer
36 werkkast
37 theekeuken
38 badkamer
39 kamer huish. personeel
40 strijkkamer
41 kamer hoofd huishouding
42 bloemkas

-

43 technische ruimte
44 eethoek
45 dagverblijf
46 isoleerkamer
47 slaapzaal jongens
48 slaapzaal meisjes
49 kleedlokaal jongens
50 waslokaal jongens
51 waslokaal meisjes
52 kleedlokaal meisjes
53 toneel
54 gymnastiekzaal
55 therapie
56 droogkast
57 kamer leraar
58 zwembad
59 stoelenberging
60 filmkabine-theekeuken
61 dakterras
62 centr. verwarmingsruimte
63 kolenberging
64 woonkamer
65 slaapkamer
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van de draagkonstruktie een vernuftige houtkonstruktie vormde van
een voor Oud zeer speelse opzet. Ook hier betrof het een gebouwtje
met min of meer tijdelijk karakter.
Toen Vriend, na een bezoek, zijn bevindingen in de Groene Amsterdammer publiceerde, was Oud met een deel van diens kommenraar niet gelukkig:
Ik bewonder Oud's complex om zijn esthetische en technische
gaafheid, het grote vakmanschap waarmee dit alles gedaan werd.
Toch zou ik het op veel plaatsen 'rauwer' willen zien, hoewel
dit misschien een misplaatst woord is. Ik bedoel ermede een minder verfijnde toepassing van materiaal overeenkomstig met het gebruikelijke 'stoot-klap en sla-systeem' van kinderen. 128
VERDIEPING

1

2

3

4

5 m

In de praktijk kreeg Vriend het gelijk aan zijn kant. De zorgvuldige
detaillering en afwerking van de interieurs bleek de onver~ijdelijke
beschadigingen door het gebruik slecht te verdragen. Butsen in pleisterwerk en afgestoten hoeken doen ernstig afbreuk juist aan deze gave
interieurs.
Oud riep de hulp in van verschillende kunstenaars. Oorspronkelijk
zou het timpan boven de hoofdingang ontworpen worden door Juan
Mirà, die daartoe zijn medewerking had toegezegd. Mirà bleek echter regelmatig meer toe te zeggen dan hij aan kon en toen de tijd
begon te dringen moest Maeght -Mirà's kunsthandelaar - Oud berichten dat hij er maar niet op moest rekenen. Appel, op de hoogte
met de toezegging van Mirà, had al eerder te kennen gegeven ook iets
te willen doen, zodat Oud nu hèm verzocht het ontwerp te maken.
De bedoeling was een zodanige blikvanger te krijgen dat de kinderen
bij hun eerste komst op het terrein direkt iets te zien zouden krijgen
dat hun aandacht wat af zou leiden van de opname in een 'tehuis'.
Appel schreef Oud:

134. Arnhem, Bio-Vakantieoord,
1960; (linksboven) plattegrond
eerste verdieping ketelhuis
(conciërgewoning); (rechtsboven)
ketelhuis en sportgebouw; (midden)
paviljoen; plattegrond en aanzicht;
(onder) ingang paviljoen met doorgeefluik.Zie legenda p. 172.

Ik ben meteen aan de slag gegaan en heb een vrolijk primair van
kleur circus-nummer gemaakt. Van links naar rechts voorstellende
twee dansende clowntjes een dito met op de punt van zijn neus een
paar gekleurde kubussen en een bal balancerend en met zijn rug een
andere bal in de lucht gooit dan nog een beest met bek open en
grote tanden die een andere grote gekleurde bal in de lucht gooit en
als laatste een gekleurd triest clowntje. 129

,s

De tegels werden vervaardigd door de Porceleyne Fles te Delft. Langs

I28. J.J. Vriend. 'Ouds Bio Herstellingsoord Arnhem', DGA, 2 juli I960.
I29. Brief van Karel Appel, 9 april I960,
NOB/Oud.

135. Arnhem, Bio-Vakantieoord,
1960; fietsenstalling.
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136. Arnhem, Bio-Vakantieoord,
1960; (boven) plattegrond sportgebouw; (midden links) sportgebouw met uitzichttoren; (midden
rechts) sportgebouw zijde
gymnastieklokaal; (linksonder)
perspektieftekeni ng kapel (niet
gebouwd); (middenonder) vis van
Aart van den IJssel; (rechtsonder)
dierengroep van Rudy Rooijackers .
Zie legenda p. 1 72.

de dakrand loopt het tableau om met halfronde elementen in hetzelfde materiaal. Van Aart van den IJssel is er een vis met kleurige bewerking, geplaatst op een sokkel tegen een afzonderlijk muurtje nabij de hoofdingang. R. Rooijackers maakte een plastiek die de uiterste hoek van het speelterrein tussen zwembad en gymzaal markeert,
voorstellend een dierengroep in het bos met kleurtoetsen in geel, rood
en blauw, eveneens keramiek. Oud wist Rooijackers- zoals dat eerder in de samenwerking met Wezelaar ook het geval was geweest door zijn aanwijzingen sterk te inspireren en zijn kleurgebruik te beinvloeden .
De gebouwen van Bio worden gekenmerkt door een strak maatsysteem van 2,50 m. Oud paste een konstruktie toe waarbij de ramen
en de gevel in één vlak lagen en de scheidingswanden steeds op de
assen van het systeem staan. De plattegronden werden daar geheel op
aangepast, zodat ruimten met een maat kleiner dan 2,50 m_gemeten
in de gevelrichting, steeds inpandig werden ondergebracht, niet altijd
zonder kunstgrepen. Dit vooraan in de gevel plaatsen van ramen
vroeg een geheel nieuwe detaillering die door sommige kollega's
hoofdschuddend bekeken werd want volgens de geldende theorieën
kon dit niet. Op kleine schaal werd de oplossing voor het eerst toegepast aan de conciërgewoning van het v. c. L. in Den Haag en de oplossing bleek bij een zorgvuldige behandeling geen groter risiko op te
leveren dan met ruime negge geplaatste ramen. 130 Door deze vlakke
behandeling van de gevel krijgt het raam als gat een andere betekenis:
het wordt een deel van de muur. Bovendien is door de plaatsing vóór
in de gevel de mogelijkheid aanwezig het raam met een passende
roedeverdeling door te laten lopen vóór de kolommen en voor eventuele muuraansluitingen langs, zonder dat dit in de gevel zichtbaar is.

.
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194 Woningen in het uitbreidingsplan Hoograven Il
te Utrecht, 1954
De Gemeentelijke Woningdienst te Utrecht besloot G. Th. Rietveld
opdracht te geven voor het ontwerp van woningen in het uitbreidingsplan Hoograven, maar had enige zorg aangaande het welslagen van
dit projekt wanneer dit geheel alleen aan Rietveld zou worden toevertrouwd. De dienst besloot naast Rietveld Oud te vragen mee te
werken aan het tot stand komen ervan. Oud stemde daarmee in ervan
uitgaande dat hij een wakend oog zou moeten houden op de konstruktieve kant van het plan. Hij verzocht zijn zoon, inmiddels als
zelfstandig architekt werkzaam, hem te helpen wat betreft het doornemen van de tekeningen, zodra deze door Rietveld gemaakt zouden
zijn. Toen echter de Bouw- en Woningdienst bij het vorderen van de
plannen bezwaar maakte tegen 'de verdeling der werkzaamheden tussen Rietveld en Oud' en 'veel fouten in de twintigste tekeningen'
vond, schrok Oud van de mate waarin hem verantwoordelijkheid
werd toegewezen.

11

Deze medewerking heb ik steeds zo gezien, dat u zich mede verantwoordelijk voelt voor de gehele opzet, het bestek, de principedetails en de materiaalkeuze, een en ander vooral ingegeven door
de wens om door doelmatige constructies en materiaaltoepassing
het jaarlijks onderhoud zoveel mogelijk te beperken. 131
aldus direkteur Janssen aan Oud.
Onder negge verstaat men de maat
waarmee het raamvlak wordt teruggeplaatst bij het gevelmuurvlak.
131. Brief Bouw-en Woningdienst Utrecht,
24 april 19 54, NDB / Oud.
130.
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Oud legde Rietveld uit dat hij dat onder de gegeven omstandigheden
niet kon, en verweet de direkteur van de dienst
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Men heeft mij (... ) uitdrukkelijk verzekerd dat ik er - qua uitvoerend werk - 'niets aan te doen zou hebben' (... )Het is u echter
bekend dat de correspondentie( ... ) een geheel andere geest ademde en ik ben daardoor wel geschrokken. 132 • 133

moeilijkheden in de grote diepte van het gebouw en het 'wegwerken;
van alle onregelmatige niet-kantoor-ruimten, die een uniforme behandeling van de gevel over zijn hele lengte in de weg zouden staan.
De oplossing vond hij in de toepassing van het zgn. dubbele corridorsysteem. In zijn toelichting schreef Oud dat deze oplossing uit Amerika afkomstig was en in het nieuwe Dijkzigt-ziekenhuis van A. Viergever zou worden toegepast. 140 Bij de behandeling in de W elstandskommissie ontspon zich een diskussie over de wenselijkheid van de
eindwanden in blauwe geglazuurde steen inklusief de beelden van
Paul Koning. J. P. Kloos - lid van de kommissie - trok de noodzaak
van die oplossing in twijfel 141 Oud was na afloop zeer geïrriteerd
door het optreden van Kloos. 142
De 'Utrecht' toont een voortzetting van de ontwikkeling bij het
Haagse lyceum. De ruimtelijke konceptie is beperkt door de gegeven
situatie, waarin weinig mogelijkheid geboden werd voor differentiatie. Organisatorisch is het plan zeer goed opgelost. De winkels vormen afzonderlijke eenheden met een entresol en eigen kelderruimte.
De kantoren kunnen daarnaast in de kelder over eigen kluis- en archiefruimten beschikken. In principe vormen de kantoren eenheden
van 4 meter gevelbreedte, in te delen met verplaatsbare wanden.
Op de dubbele gangen - die een zekere rust in de afwikkeling van
het verkeer waarborgen - komen naast de trappen de toiletten uit.
Op de vijfde verdieping bevindt zich een kantine met nevenruimten
en een conciërgewoning. De plattegrond daarvan is onvermijdelijk
krampachtig ingepast op het kantoorstramien.
De gevels vormen een voortzetting van Ouds onderzoek naar de
toepassing van aluminium dat bij het Esveha-gebouw begon. De detaillering vestigt de indruk dat Oud met dit nieuwe materiaal nog
niet goed weg wist. De gevel, die de opzet van een gordijngevel heeft
- een vlies met uitsluitend afsluitende functie - is zuiver twee-dimensionaal behandeld. Door het ontbreken van nagenoeg iedere pro-

Hij stelde voor hem te ontheffen van medewerking aan deze plannen.
Ik ben te alle tijde bereid om - in algemene zin - met Rietveld en
U de plannen door te lopen, als dit gewenst wordt. Het lijken me
inter~ssante plannen, waaraan ik graag steun verleen, zonder dat
ik er echter de normale verantwoordelijkheid van de architect voor
wil dragen. Een beetje supervisor dus. Beloning vraag ik er niet
voor. 133

132. Brief aan G. Rietveld, 5 augustus
1954, NDB / Oud.
133. Brief aan Bouw- en Woningtoezicht
Utrecht, 12 augustus 1954, NDB / Oud.
134. Brief van G.Rietveld, 16 augustus
1954, NDB / Oud.
135. F.Bless, Rietveld, Amsterdam etc.,
1982, 179-180.
136. Oud veronderstelde dat ir. Bos zich

verschool achter eerder gemaakte afspraken
en voelde zich gepasseerd. Bos zei helemaal
niet aan Oud gedacht te hebben en zeer verbaasd te zijn geweest toen hij vernam dat
Oud in Arnhem weer woningen bouwde.
Memorandum 9 juni 1952, NDB/Oud.
In een gesprek gaf ir. Bos in 1982 toe Oud
zeer kwalijk te hebben genomen dat hij de
renovatie van Tussendijken in 1947 had afgewezen, anders dan als een zuivere rekonstruktie. In een brief aan mr. H. Willemse,
d.d. 18 maart 1954, schreef Oud: 'Zelf ga
ik Rotterdam verlaten om naar Wassenaar
te verhuizen, om allerlei redenen . Maar
ook wel, omdat de Rotterdammers om een
bepaald soort waarden weinig geven. Ik
voel veel voor Rotterdam en jaren geleden
was er een "Rotterdamse Schoo l", waarvan ik de vader was. Nu kon ik het vorige
jaar in de stad 500 arbeiderswoningen
bouwen, maar dank zij de zachte drang van
de vertegenwoordigers van de Overheid
werden ze mij afhandig gemaakt. Gelooft
u dat dit aanmoedigt om Rotterdam trouw
te blijven?' NDB / Oud.
137. W.Reitsma. 'Congresgebouw zaak
van leven en dood' ,Het Vaderland, 4 februari 1971.
138. Brief van J.van Zwijndregt, 8 februari 1960, NDB/Oud.
139. Brief aan D. Schuitemaker, 27 februari
1954. Oud heeft angst voor het 'ASRO'
(welstandscommissie) 'dat is een sphinx'.
Hij is bang dat men gaat ingrijpen. NDB /
Oud.
140. Ibid. In feite was de oplossing met de
dubbele gang ingegeven door zijn zoon, die
de oplossing kende van ir. A. Viergever die
toen het Rotterdamse ziekenhuis Diikzicht
ontwierp en daar eveneens deze oplossing
toepaste, overgenomen van het S0dersykhus te Stockholm.
141. Verslag van de bespreking met de welstandscommissie op 2 september 1954,
NDB / Oud.
142. Herinnering van H .O .
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Rietveld vond het 'toch maar naar, dat het zo moest gaan' en eindigde goeiig: 'ik hoop dat je opgelucht aan je eigen werk kunt gaan' . 134
Wat Oud betreft was hier weer sprake van een situatie waarin hij
aanvankelijk 'ja' en vervolgens 'neen' zei. Kennelijk had Oud zich
hoofdzakelijk gevlijd gevoeld vanwege het in hem gestelde vertrouwen maar zich pas later gerealiseerd wat de juiste omvang van zijn
werkzaamheden zou zijn. De direkteur deelde ten slotte mee dat B. &
w. van Utrecht hem gemachtigd hadden Oud van de opdracht te
ontheffen. Rietveld bouwde de woningen. 135

Oud verlaat Rotterdam
In I 9 5 4 verhuisde Oud van Hillegersberg (Rotterdam) naar Wassenaar. Persoonlijk had hij sinds zijn vertrek bij de gemeente in Rotterdam weinig waardering meer ondervonden: zijn Hofpleinplan was
van de baan, opdrachten van betekenis bij de opbouw van Rotterdam
kreeg hij niet. Een aanleiding werd de opdracht voor 500 woningen
in het plan 'no morgen' in Rotterdam Noord, die hem niet werd
verleend, hoewel hij meende ervoor benaderd te zijn en ir. A. Bos,
directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Volkshuisvesting de opdracht aan een ander bureau had toegedacht. 136 Zijn besluit om naar
Wassenaar te verhuizen werd sterk beïnvloed door het verlangen van
zijn echtgenote die een afkeer had van Rotterdam. Bovendien woonde hun zoon sinds I945 al in Wassenaar, wat bij de beslissing meespeelde. 137 Ouds kontakten met Den Haag waren inmiddels door de
bouw van het 2e v. c. L. versterkt en men zag hem daar graag komen. 138

Kantoorgebouw Levensverzekering-Maatschappij
'Utrecht', Rotterdam 1954-1961
Oud had Rotterdam nog maar nauwelijks verlaten of hij kreeg van de
Levensverzekering-Maatschappij Utrecht opdracht voor een kantoorgebouw aan de Coolsingel, met een onderbouw bestemd voor
winkels en verhuurbare kantoorruimte, ten dele voor eigen gebruik.
Het bouwterrein werd bepaald door belendende bankpercelen met
een belangrijk naar voren gelegen rooilijn, en had een grote bouwdiepte.
Oud, die aanvankelijk de gebruikelijke bezwaren aanvoerde van
geen tijd en geen zin, kreeg in mr. D. Schuitemaker een zó charmante
tegenspeler, dat hij zich ten slotte bereid verklaarde de opdracht te
aanvaarden, zij het tegen een hoger dan het gebruikelijke hononarium.139
De situatie vroeg min of meer om een oplossing waarbij de gevel
gespannen zou worden tussen de beide belendingen, maar Oud zag
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137. Rotterdam, kantoorgebouw
'Utrecht', 1961; begane grond en
hoogste verdieping.
1 hal
2 personenlift
3 goederenlift
6 leidingruimte
10 entree
11 portier
12 serveerwagens
13 provisie
14 hoogspanning
15 theekeuken
16 toilet dames
17 toilet heren
18 pakhuis
19 rijwielen
20 magazijn
21 winkel
22 kantoorwinkel
23 doorgang
25 kantoor
26 conciërgewoning
27 keuken kantine
28 kantine
29 podium
30 stoelen
31 kleedruimte
32 lunchkamer
33 garderobe
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139. Rotterdam, kantoorgebouw
'Utrecht', 1961 ; liftzuiltje.
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138. Rotterdam, kantoorgebouw
'Utrecht', 1 961; voorgevel,
Cool singel.

143. J. Meuwissen. 'Gekozen verwantschap' , Plan, 1981 , nr. 6, 30.
144. Op. cit. (noot 65 ), 2 2.
145. Ibid, 23.
14 6. a. Toelichting op het gebouw voor de
' Utrecht', stencil (NDB/Oud); b. Op. cit.
(noot 143), 31: 'Het is alsof in zulke systemen, omdat ze een persoonlijke keuze zijn,
de pathologie van de persoonlijkheid is opgeno men en onschadelijk gemaak t.'
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Ullfi
Franz Deckwitz: schildering in de lunchkamer;
L. 0. Wenckebach: stervende haan in brons in de hal bij de kantine;
Karel Appel: twee handgeknoopte tapijten, gehangen in de trappehuizen;
Betty Hubers: een handgeweven wandkleed in de ontvangstruimte
voor de direktie;
L. Brom, de edelsmid, vervaardigde een model van de Utrechtse
Dom, dat oorspronkelijk in het midden boven de hoofdingang
stond. Tegenwoordig is dat model binnen geplaatst nabij de kantoren van de 'Utrecht'.

filering (die in de borstwering is onbeduidend) is het karakter ook
weinig uitgesproken. Met het verstrijken van de jaren wordt dit nog
versterkt door het verouderen van het aluminium dat monotoon grijs
wordt, zonder enig spoor van een verzachtende patine. De raamindeling is een afgeleide van de moduul: iedere ruit meet één meter in
het vierkant. Er is gesproken van 'één van de weinige ècht transparante gevels van Oud' . 14 3 Deze gevel is even transparant als die van het
hoofdgebouw op het Bio Vakantieoord en die van het Congresgebouw en identiek daarmee in het principe van de maatvoering. Transparanter, en daardoor feitelijk onaanvaardbaar, is de gevel voor het
Plate-huis (1960) (zie afb. 148). Dat de gevel van de 'Utrecht' als
transparanter zou worden ervaren vindt waarschijnlijk zijn oorzaak
in het karakter van gordijngevel: naast glas is er slechts één (lichtgewicht-) materiaal toegepast.
De detaillering van het interieur is uiterst zorgvuldig en nauwkeurig. Hier vooral treedt Ouds streven naar verdeling - althans voor het
oog - op hele tegels aan den dag, typisch voor het naoorlogse werk.
Tegelverdelingen vormen volledige rasters, niets is aan het toeval
overgelaten. Als uitvloeisel van een ruimere beurs is hier met meer en
doorgaans duurder materiaal gewerkt dan bij het lyceum: zwart
Zweeds graniet, geglazuurde tegels en geglazuurde steen. Bij alle
zorgvuldigheid van detailleren dreigt de grote lijn verloren te gaan
door te veel details en te veel materiaalwisseling.
De vrije kunst kreeg grote aandacht. De opdrachtgeefster had in
dit opzicht een reputatie op te houden: eerder gaf zij opdrachten aan
architekten als Staal en Kropholler en aan Mendes da Costa als
beeldhouwer.
Als kunstenaars werkten mee:

Plastisch bedoelde kwasi-funktionele oplossingen als bij het Bio
Vakantieoord treft men hier niet aan. De beelden van Paul Koning,
aangebracht tegen de blauwgeglazuurde eindwanden, strokend met
de hoogte van de bovenste rij ramen, geven de indruk, behoudens
door die plaatsbepaling, geen enkele relatie met het gebouw te hebben
en er - ongebruikelijk bij Oud- min of meer verdwaald te zijn.
Evenals het beeld van Rooijackers op het schuurtje bij het lyceum,
zouden de beelden gemist kunnen worden ten voordele van een sterkere kompositie.
Een typisch speeltje van Oud was zijn liftzuilt;e. Oud zag het als
een verwerkelijking van 'de mens in iedere lijn die hij zet' . 144
Door het aanbrengen van een liftzuiltje waarop alleen twee knoppen zijn aangebracht( . .. ) voorkwam ik opstoppingen die ontstaan
als het lifttableau (... ) tussen de deuren zijn plaats vindt. Het zuiltje staat 2 m van de lift. 145
Kennelijk was het hem ontgaan dat bij deze bundel van vier liften
gebruik gemaakt werd van afstandbediening die automatisch de verstrekte 'opdrachten' uitvoert in optimale volgorde, zodat het door
Oud bestreden euvel in feite niet bestond en het zuiltje een zoethoudertje voor de wachtenden werd, vergelijkbaar met de drukknoppen bij zebrapaden. 14 6

Paul Koning: beelden van zaaier en plukker die de voorgevel flankeren;
Benno Wissing: twee stadswapens op de luifel van de hoofdingang;
Cesar Domela: plastieken in het zwart Zweeds graniet van de
hoofdhal-wanden ingelaten;
Neofunktionalistische tendensen en terugkeer naar oude principes
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rijke ruimten, die in afzonderlijke gebouwen voor een groot publiek altijd veel te bekrompen zijn. Daarom zijn de drie gebouwen
aan de voorzijde verbonden gedacht door een reeks van zalen, die
over de tussengelegen plantsoenen zijn heengebouwd en die het
complex tot een geheel van bijzondere allure zullen opvoeren. 149

Nederlands Congresgebouw Den Haag 1956-1963:
Voorgeschiedenis
Omstreeks de tijd dat Oud van Rotterdam naar Wassenaar verhuisde
begon in Den Haag het reeds lang gekoesterde plan om een kultureel
centrum te stichten vastere vorm aan te nemen. De gedachte om Den
Haag te ontwikkelen tot internationaal kongrescentrum dateert van
de eerste vredeskonferentie in I899 en werd bevorderd door de stichting van het Vredespaleis en het Internationale Hof van Justitie. Berlage maakte in I908 een uitbreidingsplan voor Den Haag. Hij nam
daarin op het ontwerp van De Bazel voor een wereldhoofdstad, gemaakt in opdracht van de Stichting voor Internationalisme, waar
ook Berlage lid van was. 147 Dit plan kwam niet tot uitvoering. In de
eerste museumplannen van Berlage in I9I9-I920 (met H.E. van Gelder) werd de gedachte aan een kultureel centrum al neergelegd. Het
uitgevoerde plan (I927-I935) hield nadrukkelijk rekening met een
uitbreiding 'naar achteren'. Een plan, door de bouw van het Bel-Air
Hotel voorlopig onmogelijk gemaakt. 148 Na de oorlog kwam de
stichting van een kultureel centrum opnieuw in de belangstelling met
het wederopbouwplan voor Den Haag van W.M.Dudok in I946,
die in zijn toelichting schreef:

Met deze opzet gaf Dudok er blijk van de problematiek van een dergelijk centrum uitstekend te kennen: voor ieder der drie hoofdfunkties een afzonderlijk gebouw met eigen zaal toegespitst op de hier toepasselijke eisen, de nevenvoorzieningen ter beschikking van het geheel.
Men heeft het belang van Dudoks advies niet begrepen. Met ingang van I juli I95I werd de overeenkomst met Dudok beëindigd. 150
Via het Algemene Structuurplan van I949 en het Wederopbouwplan
Zorgvliet r r van I 9 5I volgde in I 9 5 3 de beslissing dat in een kultureel centrum een plaats diende te vinden:
a. een congresgebouw (hetwelk als zodanig en op geëigende tijdstippen ook voor andere belangrijke manifestaties kan worden benut);
b. een uitbreiding van het gemeentemuseum;
c. een nieuw museum voor het onderwijs;
d. een nieuw koninklijk conservatorium. 151

Wie vertrouwen heeft in de toekomst van ons land en daarmede
van onze Residentie, erkent de noodzakelijkheid van een zodanig
belangrijk stedebouwkundige element, dat een reeks cultureele
bouwwerken zal dienen te omvatten van een omvang en groepeering, als de bestaande stad nog niet kent. Dit zal noodig zijn, wil
deze stad haar internationale positie handhaven en haar toekomst
als belangrijk internationaal centrum niet verspelen ...
... Daarom is allereerst in dit cultureel centrum opgenomen een
reeks van drie bouwwerken: een concertgebouw, een congresgebouw en een schouwburg: het is goed deze gebouwen te combineeren, omdat zij ten deele op elkaar zijn aangewezen, maar
bovendien omdat zij elkander in de noodige nevenruimten, foyers,
vergaderzalen, restaurants, enz., kunnen steunen: hoogst belang-

,

In de toelichting van B. & w. wordt het plan-Dudok wel gememoreerd, doch men verantwoordt niet de afwijking van diens advies:
men handhaaft het kongresgebouw, maar laat koncertgebouw en
schouwburg los.
Opnieuw vond er een diskussie plaats aangaande de lokatie: Scheveningen (ter versterking van het badplaats/even), de binnenstad
(dienstbaar aan de intensivering van het grote-stadsleven), Zorgvliet
(het advies van Dudok met excentrische ligging). Het advies van B. &
w. pleit sterk voor ligging in Zorgvliet, vooral omdat 'noch in de
binnenstad, noch in Scheveningen terreinen van voldoende afmetingen beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar zullen komen'.
Wel merkt men op:

~\J'-~

~

Voor een congresgebouw te midden van een park bieden de voor
een cultureel centrum gereserveerde ruimten niet voldoende gelegenheid, doch wel is het mogelijk dit gebouwencomplex rondom
tuinen en binnenhoven te groeperen, waardoor een zeer aantrekkelijke ligging kan worden verkregen. 152
·
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147. Cat. Den Haag Gemeentemuseum,
H. P. Berlage Bouwmeester 18 5 6-19 34,
Den Haag, 1975, 53 en 64.
148. P. Singelenberg. Het Haags Gemeentemuseum, overdruk uit N.K.J., 1974, xxv,

••• .
., ...

1-89 .
149. W. M. Dudok. 'Wederopbouwplan
's-Gravenhage', Bouw, december 1946, 18.
150. M. Cramer (e.a.). W. M. Dudok 18841974, Amsterdam, 1981, ro7.
15r. Gemeente-archief 's-Gravenhage, Verzameling 1953, nr. 626.
152. Ibid.
153. Gemeente-archief 's-Gravenhage, Verzameling 1956, nr. 343.
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140. Den Haag, stadsplan
Sorghvliet van W. M. Dudok, 1946.
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Na de vaststelling dat er 'voor andere gebouwen( ... ) in het cultureel
centrum geen ruimte meer beschikbaar [bleef]' volgen desiderata
aangaande 'een verantwoorde onderlinge ligging van de gebouwen
die deel uitmaken van het culturele centrum'. Daarmee werden zowel de oriëntatie van het congresgebouw als de onderlinge relaties
met de uitbreiding van het gemeentemuseum als met het museum
voor het onderwijs vrij nauwkeurig omschreven. Het is van belang
deze - en nog volgende - omstandigheden, die hebben bijgedragen
tot het uiteindelijke ontwerp van Oud, te vermelden wil men zich een
oordeel kunnen vormen omtrent dit ontwerp.
In de raadsvergadering van I 6 november I 9 5 3 werd een kommissie ad hoc ingesteld die verslag zou dienen uit te brengen over het
voorstel van B. & w. Dat werd het rapport van I4 april I956. 153 In
het kort komt dit rapport erop neer dat:
(... ) het gebouw óók dienstbaar gemaakt moet worden aan andere
doeleinden, zelfs als die niet op zuiver cultureel niveau liggen.

Aanknoping bij het werk van 1925 (1948-1963)

miljoen, in I958 was de raming gestegen tot 35 miljoen. 155 Men gaf
Oud in overweging een tweede architekt aan te trekken - hij was
inmiddels 66 jaar - en Oud stelde voor 'de hulp te assumeren van
mijn zoon, ir. H.E. Oud', met dien verstande dat daarvoor het honorarium volgens de Regelen van de B.N.A. tot I30% zou moeten worden verhoogd. 156 Oud zelf achtte het voorstel overdreven, hij was
immers kerngezond. De gemeente vond de I30% niet aanvaardbaar.
Oud jr. gaf er de voorkeur aan onderhanden eigen werk te voltooien. 157 Men kwam nimmer op deze kwestie terug. Hoewel B. & w.
reeds op 2 juli I956 het voornemen kenbaar maakten een overeenkomst te willen sluiten, moest Oud op 26 november I957 aan de
nieuwe burgemeester, mr. H.A. M. T. Kolfschoten, meedelen: 'nog
altijd ligt de Congresgebouw-kwestie op afdoening te wachten.' 158
Oud maakte in deze brief tevens gewag van een viertal opdrachten die
hij inmiddels had afgezegd. Kolfschoten moest hem antwoorden:
Na grondige bestudering der ambtelijke voorgeschiedenis is mij
wel duidelijk geworden dat met de mogelijkheid van een, door
tijdsomstandigheden gedwongen, uitstel van deze bouw niet of
nauwelijks is rekening gehouden. 159
Voorlopig is men bij alle aktiviteiten gebonden aan de bij raadsbesluit van 25 juni I956 beschikbaar gestelde{ I50.ooo,-. Oud stelde
voor hem dat bedrag verdeeld over drie jaren dan maar te betalen.
Wèl behield hij het recht voor zo nodig over schadevergoeding te
zullen komen aankloppen en eventueel een opdracht 'voor een zeer
aantrekkelijk object' niet te zullen afslaan indien 'de onzekerheid
inzake de totstandkoming van het congresgebouw' hem daartoe zou
noodzaken. 160

Eerste plan
RCH!fECT

VOGELVLUCHT

U .P OUD

141 _Den Haag, Congresgebouw,
1958; situatie van het eerste plan .

Akkommodatie voor regelmatig terugkerende concerten, opera,
ballet en (beroeps-)toneelvoorstellingen zou het congresgebouw
niet (curs. H.O.) moeten bieden. Incidenteel uitsluitend wanneer
dit technisch mogelijk zou blijken zonder de primaire eisen van het
congreswezen te schaden en zonder treffen van kostbare voorzienmgen;
(... ) aan Zorgvliet de voorkeur moet worden gegeven omdat
andere mogelijkheden niet dan na jaren beschikbaar zouden kunnen komen;
(... ) men ten aanzien van de keuze van de architekt-vooral
gezien de benodigde tijd van voorbereiding - unaniem van oordeel
is 'dat voor het ontwerpen van het congresgebouw een enkelvoudige opdracht moet worden gegeven, waarbij de keuze is gevallen
op de archi tekt de heer J. J. P. Oud te Wassenaar. 154
Op 25 juni I956 verenigde de gemeenteraad zich zonder hoofdelijke
stemming met het voorstel aan Oud opdracht te verlenen voor het
ontwerp van een kongresgebouw, op een terrein begrensd door de
Johan de Wittlaan, de Stadhouderslaan en het terrein van het Gemeentemuseum, met als basis het programma van eisen zoals dit was
opgenomen in de gemeentelijke Verzameling no. 343, d.d. I4 april
I956. Zonder in details van het bouwprogramma te treden is van
belang te vermelden dat voor de grote zaal verlangd werd een totaal
van 3000 zitplaatsen.
Oud kon aan het werk. Voorlopig zonder schriftelijke opdracht en
zonder regeling van de financiën. In I953 raamde men de bouwkosten op I8 miljoen gulden. In I956 raamde men die kosten op 27,5
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154. Oud schreef 2 3 januari 1954 in DGA
het art ikel 'Architectuur en prijsvragen'
waarin hij de nadelen opsomde verbonden
aan prijsraagprojecten voor grote opdrachten. Blijkens een brief van Haags gemeenremuseum-direkteur L.J.F. Wijsenbeek had
die het artikel aan de wethouder van Onderwijs en Kunstzaken ter lezing gegeven,
die het op zijn beurt in de vergadering van B
& w ter sprake bracht.
155. Op. cit. (noot 153 ), 8.
156. Brief aan mr.M . v.d. Feen, 6 maart
1956, Archief Hans Oud.
15 7 . De opdracht voor het kantoorgebouw
'Oostduin ' voor Shell.
15 8. Brief van burgemeester mr. H.A.M. T .
Kolfschoten, 16 november 1957, Archief
Hans Oud.
159. Brief van mr. H.A. M. T. Kolfschoten,
27 november 1957, Archief Hans Oud.
160. Verslag van een bespreking met mr.
H.A. M. T . Kolfschoten, 3 december 1957,
Archief H ans Oud.
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Het eerste ontwerp van Oud bestond uit een hoofdmassa waarin
twee zalenblokken herkenbaar bleven, met de lengte-as gelegen evenwijdig aan de Johan de Wittlaan. Loodrecht daarop waren twee
vleugels geprojekteerd, een lange aan de noordzijde, een korte aan de
andere zijde, waarop een toren van ruim zeventig meter hoogte. Het
souterrain van het hoofdblok bevatte sportakkommodatie voor zaalsporten als schermen, kegelen, tafeltennis e.d .. De begane grond werd
ingenomen door garderobes, kaartverkoop, een inlichtingenbalie en
- onder de grote zaal - een ontvangstzaal van reusachtige afmetingen. In het voorste zalenblok bevond zich op de eerste verdieping en
hoger een tweetal zalen voor amateurtoneel en kamermuziek met
foyers en overige nevenruimten. Aan de zuidzijde bevatte het andere
zaalblok de eigenlijke kongreszaal met 3000 zitplaatsen, waarvan
een deel kon worden afgescheiden. Langs de buitenzijde bevonden
zich administratieruimten en ruimten bestemd voor tolken, pers,
enz. Een twee lagen tellend café-restaurant bevond zich in de zuidelijke kop van de onderbouw. De ontvangstzaal, geflankeerd door
reeksen kleinere zalen, leende zich tevens bij uitstek voor het houden
van tentoonstellingen (auto's e.d.) op straatniveau rechtstreeks bereikbaar. De noordelijke vleugel bevatte op de begane grond vergaderzalen en een bioskoop, op de verdieping adminitratieruimten benevens de woning voor een conciërge. De bioscoop was primair bestemd ter vervulling van kongresfunkties en daarom in de eerste
plaats van binnenuit bereikbaar. Zo nodig zou de bioskoop een
'buurtfunktie' kunnen vervullen ter vervanging van 'De Uitkijk', een
zaal van het gemeentemuseum, die jaren lang als zodanig dienst deed.
De vleugel aan de zuidzijde bevatte een woning voor de direkteur en,
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143. Den Haag, Congresgebouw,
1960; tweede plan; (boven) begane
grond; (onder) sousterrain.
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onder de toren, een lounge met receptie-, administratie:- en personeelsruimten ten behoeve van de toren, die - rondom een cilindrische
kern met twee liften en een trap - telkens drie zit-slaapkamers per
verdieping bevatte.
Dit plan werd op 1 september 1958 openbaar gemaakt. 'De reacties op dit ontwerp in de publieke opinie en ook de kringen van
deskundigen op stedebouwkundig en architectonisch gebied zijn
vrijwel zonder uitzondering gunstig geweest, zowel in Nederland als
daarbuiten.' 161 In juli 1959 werd- eindelijk- opgericht de Stichting
Congresgebouw 's-Gravenhage, met burgemeester mr. H.A. M. T.
Kolfschoten als voorzitter. Inmiddels was door verschillende leden
van de Tweede Kamer aangedrongen op overheidssteun.

Tweede plan

161. Aide-memoire betreffende het plan
tot stichting van een congresgebouw, 2 november 1959, Archief Hans Oud.
162. Brief aan mr. H.A. M . T . Kolfschoten,
1 januari 1960, Archief Hans Oud .
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13 kleedkamer heren
14 toilet dames
15 toilet heren
1 6 kleedkamers
personeel
18 uitgang

In een brief aan de burgemeester van 1 januari 1960 kwam Oud terug
op het programma van eisen, dat voor de grote zaal 3000 zitplaatsen
verlangt.'( ... ) luisterend naar diverse opinies in de stad' heeft hij zich
afgevraagd 'of het niet wenselijk zou zijn de grote zaal van 2500 à
3000 mensen te vervangen door een kleinere zaal geschikt te maken
voor meerdere doeleinden zoals b.v. congres, toneel, concerten,
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Bega neg rond
1 parterre grote
kongreszaa 1
2 kongrespodium
3 toneel
4 zijtoneel
5 magazijn
6 werkplaats
7 repetitieruimte orkest
8 foyer
9 bar
10, 11 toiletten
12 liften
13 delegatiezalen
14 tolkenkabines
15 café
16 restaurant
17 keuken
18 hoofdentree
19 ingangshal
20 kassa's kaartverkoop
en voorbespreking
21 portiersloge
22 kongressecretariaten
23 inlichtingenbalie
24 pigeon holes
25 centrale hal
26 hoofdtrap
27 garderobe
kongreszaal
28 zij-ingang
29 hal
30 garderobe toneelzaal
31 garderobe kamermuziekzaal
32 loketten
33 garderobes
konferentiezalen
34, 35 toiletten

19 dienstingang toneel
grote kongreszaal
20 ruimte onder toneel
grote congreszaal
21 bergruimte
22 technische ruimte
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23 transformàtoren
24 reserveruimte
25 werkplaats
26 dienstingang keuken
27 keuken
28 autotunnel
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ballet, enz.' Hij vreest bij de mogelijke onderverdeling van de ontworpen zaal voor de akoestiek en voorziet grote onrendabele kosten
omdat de zaal niet dagelijks gebruikt wordt en schrijft dan:
Mij op deze feiten baserend heb ik een variant-project gemaakt
r.500 mensen,
waarin behalve congressen, ook toneel, concerten, ballet, enz.
plaats kunnen vinden. 16 2

uiterliik hetzelfde (curs. H.O.) met een zaal voor

Oud gaf de burgemeester deze mogelijkheid in overweging. Op 17
juni 1960 werd door vertegenwoordigers van Rijk en Stichting besproken dat de regering voornemens was te bevorderen dat het Congresgebouw tot stand wordt gebracht.

Souterrain
1 hoofdtrap
2 hal souterrain
3 telefoonkantoor
4 publieke telefooncellen
5 postkantoor
6 winkels
7 buffet
8 feestzaal
9 foyer-trap
10 liften
11 garderobe
12 kleedkamer dames

Het gemeentebestuur is beducht voor vertraging indien de beslissing van de Staten-Generaal op een door de regering in te dienen
wetsontwerp moet worden afgewacht.
De bijdrage van het Rijk is bepaald op 5 milj. gulden.
Inmiddels werd het totale stichtingsbedrag al geraamd op 40
milj. gulden.
Men is van mening dat de voorbereiding in alle gevallen zo snel
mogelijk dient te geschieden.
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Aanknoping bij het werk van 1 925 ( 1 948-1 963)

Besloten wordt de architect opdracht te geven het plan verder
uit te werken.
In het stadhuis komen ruimten vrij waar een bouwbureau kan
worden gevestigd.
In beginsel wordt aanvaard de gedachte, dat het congresgebouw
ook zou worden ingericht voor de concerten van het Residentieorkest en het Concertgebouworkest.
De heer Oud meent, dat zijn gewijzigde plan, waarin een zaal
voor I.800 bezoekers is voorzien, overeenstemt met hetgeen door
de leiding van de orkesten wordt gewenst. 163

144. Den Haag, Congresgebouw;
doorsneden; (boven) eerste plan;
(onder) tweede plan.

Op 4 juli I960 kreeg Oud van de Stichting Congresgebouw 's-Gravenhage eindelijk de opdracht 'om plannen voor de bouw van een
Congresgebouw uit te werken met als uitgangspunt de tekeningen,
welke door u reeds zijn geproduceerd'.
Op I september I960 deed Oud opgave van een nieuwe raming
van de kosten voor het gewijzigde plan: nu totaal 43 miljoen gulden.164 Het ontwerp van wet werd ingediend in juni I96I. In de tekst
verwerkt staat het bedrag van de stichtingskosten nog op 40 miljoen
gulden. In de stichtingsvergadering van 8 juni I96I werd Oud opgedragen het gewijzigde plan uit te werken. 165
Bij een bespreking op het Ministerie van Economische Zaken, d.d.
I6 oktober I96I, deelde Oud mee 'bestek en tekeningen zijn gereed
en ook werktekeningen zijn in zo ver gevorderd stadium al gemaakt
dat men in het voorjaar met de bouw zou kunnen aanvangen' . 166 Op
22 november I962 kon de burgemeester aan Oud berichten dat de
rijksgoedkeuring voor de bouw van het kongresgebouw begin maart
I963 te verwachten was. De N.V. wordt zo mogelijk vóór I december
a.s. opgericht. 167
Inmiddels werkte Oud sinds medio I959 aan het gewijzigde plan
dat in zich zou moeten verenigen: een kongresgebouw, een schouwburg en een koncertgebouw. Een plan, door Dudok eens uit funktionele en ekonomische overwegingen als trits gezien, door onbegrijpelijke kortzichtigheid in opeenvolgende fasen door een stadsbestuur
gemutileerd en ten slotte samengeperst in één gebouw waarvan de
kosten tot een veelvoud zouden stijgen, terwijl de tegengestelde eisen
der verschillende bestemmingen de middelmatigheid van het eindresultaat voorspelbaar maakten. Oud moet sterk in de ban van deze
omvangrijke en eervolle opdracht hebben geleefd om de gevaren niet

r63. Punten voor de vergadering van r7
juni r960, Archief Hans Oud.
r64. Notitie van J.J.P.Oud, I november
r960, Archief Hans Oud.
r65. Verslag van de bijeenkomst ten stadhuize, d.d. 8 juni r960, Archief Hans Oud.
r66. Notities door Oud vastgelegd bij een
bespreking op het Ministerie van Economische Zaken, r6 oktober r96r, Archief
Hans Oud.
r67. Brief van mr. H. A.M. T. Kolfschoten,
22 november r962, Archief Hans Oud.
r68. Op. cit. (noot r46b).
r69. Een verbouwing in r982 bracht het
restaurant in het centrum van het gebouw.
r70. Deze oplossing werd ook toegepast in
het congresgebouw in het Kremlin te Moskou, gebouwd r96r-r962. Zie: The Kremlin Pa/ace of Congresses, Moskou, r966.
Er is reden te veronderstellen dat Ouds oplossing daarvoor model heeft gestaan.
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te zien. Het is voor iedere architekt een mentale krachtsinspanning
om in een eenmaal uitgekristalliseerd plan ingrijpend te moeten wijzigen. Het moet voor Oud op zijn leeftijd bij deze omvang een enorme inspanning hebben betekend en daaruit moet wellicht worden
verklaard waarom hij - feitelijk niet verantwoord - vast bleef houden aan hetzelfde uiterlijk. Waarschijnlijk dorst hij in dit stadium
niet meer met een schone lei aan een geheel nieuwe opzet te beginnen.
De grote zaal werd verkleind, I8o 0 gedraaid en naar de begane
grond gebracht. Tussen restaurant en grote zaal werd een toneel inklusief toneeltoren gebracht, kompleet met coulissenberging en
werkplaats. De grote ontvangstzaal verviel. Door het vervallen van
de sportakkommodatie kon het souterrain plaats bieden aan een zaal
met nevenruimten, geschikt als 'salle des pas perdus'. De trap in het
informatiecentrum, die oorspronkelijk uitsluitend van begane grond
naar souterrain voerde, werd als een hoofdtrap van grote allure doorgetrokken naar de verdieping.
Door eisen van het bouwtoezicht moest het aantal trappen worden
vergroot, men eiste 'compartimentering' van het gebouw in die zin,
dat voor iedere zaal ruim bemeten eigen vluchtwegen bij volle bezetting van het gebouw aanwezig dienden te zijn, onafhankelijk van
verkeerswegen beschikbaar in nevenkompartimenten. Dit veroorzaakte - naar later bleek- voor de gebruikers grote onduidelijkheid
en een nagenoeg onuitvoerbare bewegwijzering.
Opvallend is de toename van het aantal toiletten evenals de voorzieningen om rijvorming aan het zicht te onttrekken bij herentoiletten.168
Naast de beoogde voordelen bracht het gewijzigde plan wezenlijke
nadelen met zich mee. Het gemist aan de grote ontvangstzaal werd
niet gekompenseerd door de (te) kleine foyers rond de grote zaal. De
toevoeging van de toneeltoren blokkeerde met coulissenberging en
werkplaats de weg van de foyers naar het café-restaurant. Oud voegde daarvoor onderdoorgangen toe, die aan de relatie tussen restaurant
en overige ruimten - naar later bleek- dusdanige afbreuk deden, dat
het restaurant slecht te exploiteren bleek. 169 De allure van de hoofdtrap achter de informatiebalie bleek misleidend te werken op de loop
van het publiek. Ten onrechte veronderstelde men dat deze trap voerde naar het belangrijkste deel van de zaal. Die toegangen lagen in
feite terzijde in de foyers op de begane grond. Oud wijzigde de vorm
van de grote zaal in de wetenschap dat de muziekakoestiek nu de belangrijkste zou worden. Het balkon werd - met het oog op de kongresfunkties - zodanig gevormd dat de uitlopers ervan nabij het
toneel op de begane grond eindigden. Op deze wijze bestond vanaf
alle zitplaatsen gelijke mogelijkheid om bij het spreekgestoelte te
komen. 170 De feestzalen in het verbindingsdeel tussen beide kleine en
de grote zaal werden in konferentiezalen veranderd. De oorspronkelijke transparantie van dit gedeelte werd weggenomen door garderobes met gesloten wanden. Zodoende werd de grote zaal met zijn
foyers nu op alle verdiepingen geheel van daglicht en ieder kontakt
met buiten verstoken.
De door Oud geprojekteerde toren zou aanvankelijk als hotelruimte zeventien maal drie zit-slaapkamers met was- en toiletruimte
bevatten. Het hotelwezen had reeds dadelijk bezwaren tegen een opzet waarin per verdieping slechts drie kamers aanwezig zouden zijn.
De bouwpolitie verlangde méér dan één trap als vluchtweg in de ruim
zeventig meter hoge toren. Daardoor moest per verdieping nàg een
kamer vervallen. Ouds primaire behoefte aan deze toren was puur
esthetisch en lag in het vertikale element, nodig tegenover de uitgestrekte horizontale massa van de rest. Hij bracht hier de verlangde
hotelkamers onder als 'verpakking' van de schoorsteen 'waardoor het
onaangename aanzicht van een vrijstaande schoorsteen voorkomen

Aanknoping bij het werk van 1925 (1948-1963)

werd (gemeentemuseum)' . 171 Die hotelkamers werden later de vertrekken voor de kwartiermakers, zij die maanden vooruit reeds aanwezig zijn ter voorbereiding van een kongres. Oud prees de dag waarop de uitslag van een windtunnelproef uitwees dat de schoorsteen
voor de toen nog met olie te stoken c. v. minimaal zestig meter hoog
diende te zijn om hinderlijke rookeffekten te ondervangen. Het bestaansrecht van de toren was gered. Het verlangde vertikale accent
werd zo op twee manieren gedekt door funktionele noodzaken. Overigens zag Oud de toren ook als 'blikvanger' en hij meende dat evenals bij de RAI in Amsterdam deze toren een verzameling lichtreklames
zou kunnen dragen, die nog voor inkomsten zouden zorgen ook. 172
Bij alle wijzigingen liet Oud het ontwerp exterieur geheel ongewijzigd, behoudens de zuidgevel waar in de tweede versie één balkon
verviel. Het handhaven van de oorspronkelijke konceptie van de
massa's wreekte zich in het definitieve ontwerp.
Het Vaderland van I I maart I969 schreef:

145. Den Haag, Congresgebouw;
vroege massaschets.

De veranderde eisen, waaraan wijlen dr. Oud zelf nog heeft voldaan, hebben de conceptie geen goed gedaan. Was het eerste ontwerp duidelijk gericht en was geen misverstand mogelijk, het
tweede waarin een centraal trappenhuis boven het receptiegedeelte
kwam, werd onduidelijk van structuur. Het centrale trappenhuis
leidt automatisch naar boven, terwijl voor velen de toegang naar
de grote zaal op de begane grond te vinden is. De heldere grandeur
die het eerste ontwerp kenmerkte is verdwenen omdat in dezelfde
bouwblokken die voor een andere conceptie waren ontworpen nu
een totaal andere structuur moest worden ondergebracht. 173
Zoals Oud in de herfst van I96I kon meedelen, waren 'bestek en tekeningen (... ) gereed en de werktekeningen in een zover gevorderd
stadium al gemaakt, dat men ongetwijfeld in het voorjaar met de
bouw zou kunnen beginnen' . 174 Hij moet echter in het besef hebben
geleefd dat een aanbesteding grote komplikaties zou kunnen opleveren. In het wetsontwerp (I96I) was voortijdig lakoniek een stichtingsbedrag opgenomen van 40 miljoen gulden, in I960 bedroeg
Ouds raming al 43 miljoen gulden, de prijzen liepen op en van het
interieur was maar bij benadering bekend hoe het zou worden en wat
het zou gaan kosten. Ten einde voor verrassingen te worden behoed,
was Oud al geruime tijd doende om een zo reëel mogelijke begroting
op te stellen.
Na een operatie in februari I963 herstelde Oud maar moeizaam.
Hij overleed op 5 april van dat jaar aan een hartaanval in de wetenschap dat de goedkeuring voor de bouw was verleend, maar ook
wetende dat er grote financiële problemen op komst waren.
I7I. Op. cie. (noot I66). Oud was het hier

kennelijk oneens met Berlage die de schoorstenen wilde zien als een symbool. Zie: op.
cit. (noot I48), 33-35. Ouds argumentatie
was erop gericht tot iedere prijs zijn toren
te verdedigen.
I72. Ibid. Het idee van de lichtreklames
werd verlaten om konstruktieve redenen.
De lichthinder zou de vertrekken na zonsondergang bovendien onbruikbaar hebben
gemaakt.
I73- H(orens) van H(eyningen). 'Architect
in het nauw', Het Vaderland, II maart
I969.
I74. Op.cit. (noot I66). Als gevolg van de

economische situatie werd dat echter de
zomer van I964.
I75- ].]. Vriend. 'Deonvoltooidesymfonie
vanJ.J.P.Oud', DGA, IS maart I969.
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Bij de beoordeling van het ontwerp doet zich de moeilijkheid voor
dat het plan gebouwd werd in de jaren I964-I969, na Ouds overlijden, onder leiding van diens zoon ir. Hans Oud.
De vraag is meermalen gerezen in hoeverre het tot stand gekomen
werk tot het oeuvre van J. J. P. Oud gerekend kan worden en in hoeverre daar mogelijk 'vreemde handen in hebben zitten wroeten'. 175
Uitvoering van een projekt door een andere architekt dan de ontwerper zelf heeft onweerlegbaar gevolgen voor het eindresultaat, ook
al zou die ander exakt de tekeningen hebben aangehouden. Niemand
kan weten welke veranderingen de oorspronkelijke ontwerper nog
zou hebben aangebracht tijdens het vorderen van de uitvoering. Het
ontwerp en de verdere nagelaten gegevens worden een starre richtlijn
die niet kan worden losgelaten. Die richtlijn vormt voor de uitvoerende architekt van het nagelaten werk het enige verweer tegen mogelijke aanvallen op het ontwerp door de opdrachtgever wanneer die
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I76. Merkwaardig was Ouds behoefte om
enige maanden voor zijn dood aantekeningen te maken van alles dat hem belangrijk
voorkwam als gegevens voor de uitvoering,
ook zaken die de eerste jaren nog niet aan
de orde zouden komen. Het wettigt achteraf de veronderstelling dat Oud zijn dood
voorvoelde.
I77, Van de keramische buitenbekleding
van Engels fabrikaat was er de keuze gebleven tussen twee monsters blauw die een
nuance verschilden.
I78. Toen aanvankelijk deelname van het
Rijk in de stichting van het gebouw nog
niet vast stond, meende men in Den Haag
in de schepping van Van den IJssel te weinig een ooievaar te herkennen. Toen die
deelname v'ast stond en er gesproken moest
worden van het Nederlands congresgebouw, meenden velen in de plastiek te veel
het Haagse wapendier te herkennen.
I79. Brief aan S. van Ravesteyn, d.d. 20
februari I 9 5 3: 'Ik geef je in overweging
ook eens uit de verdiepingen te kijken aan
de achterkant op de afschuwelijke bovenlichten( ... )'. NDB/Oud.
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tot wijzigingen zou willen overgaan. Bij het bestek hoorde een 'ruimtehoek', op Ouds aanwijzingen geschreven en waarin de afwerking
der verschillende ruimten was vastgelegd, dit om voor een eerste begroting in ieder geval een uitgangspunt te hebben. Bij het uitdetailleren zouden deze uitgangspunten dan stuk voor stuk onder handen
worden genomen en - waar nodig - gekorrigeerd. Dat laatste kon
door Ouds heengaan ten dele niet meer onder zijn leiding plaatsvinden. Zo werd het ruimtehoek een Heilige Schrift, waar slechts zelden
van werd afgeweken, behalve daar waar aanwijzingen bestonden dat
Oud zelf iets anders van plan was. 176
Bij zijn overlijden waren bestek en bestektekeningen klaar en een deel
van de werktekeningen gereed of althans door hem gezien. De materialen van het exterieur waren vastgelegd met merk en monsters. 177
Vorm, kleur en materiaal van het exterieur zijn dan ook vrijwel volledig Ouds werk geweest. Zo ook de hoofdopzet van de plattegronden. De ordening van gevels en plattegronden berust op een konsekwent net van kwadratische systeemlijnen op een raster van 4 x 4
meter. De gevels zijn afgeleiden daarvan met een ruitverdeling van
I x I meter en een borstweringhoogte tussen de ramen van 2 meter.
De toepassing van geel geglazuurde baksteen, blauwgeglazuurde keramische tegelblokken en aluminium ramen en deuren ontleden de
bouwmassa in gele transparante en blauwe gesloten delen. De gevels
zijn geheel vlak gehouden. Door hun enorme afmetingen en duidelijke kleurstelling is het gebouw de kompositie van een klein aantal
grote massa's. Enig plastisch effekt werd verkregen door de luchtbogen op het tussenlid van beide zalenblokken, het balkon met gebogen raamfront boven de hoofdingang, de pyloon met 'vogelfiguur'
en de opengewerkte zuidgevel met balkon en buitentrappen. 178 De
toren, ten slotte, geeft het vertikale accent.
Stedebouwkundig is er nauwelijks een poging gedaan om het
komplex in de gegeven situatie in te voegen. De 'vanzelfsprekendheid' die bij voorbeeld de situatie van het Dammonument karakteriseert, ontbreekt, in tegenstelling tot de oplossing die Dudok had
aangegeven voor zijn drieledige variant. De wijze waarop het verkeer
van de Johan de Wittlaan rakelings langs het gebouw schuurt is voor
een gebouw met deze bestemming eigenlijk niet aanvaardbaar.
In de plattegronden is het raster van de systeemlijnen overal herkenbaar. Oud heeft daar krampachtig aan vastgehouden, en de ruimtevorming eraan ondergeschikt gemaakt, met alle gevolgen van dien.
Kennelijk ontstond er uit een eerste oriëntatie een konceptie van de
bouwmassa's - vroege perspektiefschetsen wijzen daarop - die bepalend werd voor de gehele opzet. Daaruit is wellicht te verklaren dat
het entreegebied overbemeten is, terwijl rondom de grote zaal in feite
ruimtegebrek heerst. Het vervallen van de grote ontvangstzaal kon
met de foyers naast de zaal onvoldoende worden opgevangen. Een
overvloed van ruimte is er ook bij de reusachtige trappen die aan de
zuidzijde binnendoor het dakterras verbinden met het balkon aan de
zuidzijde, op de tweede verdieping. Ooit maakt dit deel uit van het
volume van de grote zaal. Deze allure is even ongemotiveerd als het
dakterras, ontstaan uit de suggestie van een raadslid om de loze zolderruimte, die de toneeltoren kamoufleert, een 'aardige' bestemming
te geven. In het oorspronkelijke plan maakt ook dit volume deel uit
van de grote zaal.
De luifel boven de hoofdingang, met zijn enorme afmetingen, verraadt de voorzichtigheid van de ontwerper, die zich tevreden stelde
met de konstruktie van een vlakke plaat met steunribben aan de
bovenzijde, die - naast enkele slecht oplosbare bouwkundige problemen - een naargeestig bovenaanzicht biedt. Bij Peutz' ontwerp voor
het provinciehuis had Oud beter uit het raam gekeken. 179 De reus-
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I8o. Mr.H.A.M. T.Kolfschoten, 'Dit was
hoog tijd', Het Vaderland, II maart I969,
I5: Oud heeft daarover gezegd: 'Het moet
niet de lucht in, je moet geen hallen krijgen.'
I 8I. Brief van S. van Ravensteyn dd. I9
februari I953, NDB/Oud.
I82. Op. cit. (noot 65), 52.
I83. Een adviseur, die al jaren voor Oud
had gewerkt was preferent, omdat hij op
zondagmorgen ging zitten tekenen aan een
esthetisch verantwoord ketelhuis.
I84. J. W.Janzen stond als akoestisch adviseur tegenover het T.N.O. ongeveer als een
natuurgenezer tegenover een specialist.
Zijn bijnaam dánkte hij aan de methode
waarmee hij de nagalm voor hoge en lage
tonen mat met klappen in de handen, al
dan niet met gespannen handpalmen.
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achtige afmetingen van de hoofdingang - waar alleen de beide
tableaus van Appel aandacht vragen - geven de indruk van een stationshal. Eenmaal binnen, geeft de - voor deze oppervlakte - geringe
hoogte van drie meter de reusachtige ingangshal het karakter van de
verkoopruimte in een warenhuis. Die geringe verdiepingshoogte is
trouwens karakteristiek voor alle ruimten rondom de zalen. Oud
wilde geen hoge ruimten. 180
Hij slaagde er niet in de funkties van het komplexe gebouw voor
de bezoekers duidelijk te maken. De centrale trap, die de indruk
maakt een hoofdfunktie te hebben, voert slechts naar de hoger gelegen plaatsen van de grote zaal. De voornaamste toegangen tot die
zaal liggen enigszins verborgen in de zijfoyers op de begane grond.
Het restaurant kwam in de verdrukking door het toneel. De uitgestrektheid ervan over de volle breedte van het gebouw, 68 meter, bij
een breedte van ro meter, leverde een zaal op die voor dit doel in
wezen moeilijk geschikt te maken is.
Vastgesteld moet worden dat Oud te weinig greep kreeg op het
projekt, althans niet in zijn definitieve variant. Het ontwerp dat de
kroon op zijn oeuvre had moeten worden hoort in feite tot de minder
geslaagde projekten. Voor dit resultaat zijn verschillende oorzaken
aan te wijzen. Oud hield niet van feesten, manifestaties en massale
bijeenkomsten. Dit mag theoretisch geen invloed hebben op een architekt die een programma van eisen uitwerkt, maar het is zeker niet
denkbeeldig dat een vakgenoot die kan feesten en die houdt van een
omvangrijk gezelligheidsleven met meer welslagen zo'n centrum ontwerpt. De jury van het provinciehuis was zich dat kennelijk bewust
en Van Ravesteyn doorzag het blijkens zijn typering van Peutz' plan
'Frans gemaakt met dat (schijnbare) gemak dat slechts een intuïtieve
heldere voorstelling van het bewegen der mensen in veelsoortige
ruimten verschaft' . 181 Oud bezat dat gemak niet, maar zijn opdrachtgevers hadden al zeer goede kenners van zijn werk en persoon geweest
moeten zijn om dat tijdig te ontdekken. 'Omgang, diep-in en doorlopend, met de mens( ... ) als grondslag voor architectuur, is de mooiste richtlijn voor harmonisch bouwen, die we ons denken kunnen'
schreef Oud. 182 Waarschijnlijk had hij daar gelijk in, maar zijn eigen
doorlopende omgang met mensen ging niet veel verder dan de oppervlakte: doorgaans was hij te veel diep-in met zichzelf bezig. Waarschijnlijk waren de resultaten beter geweest wanneer het eerste plan
tot uitvoering was gekomen. Daar lag het accent niet zo zeer op het
uitgaan in een sfeer van rosé-spiegelglas. Bovendien waren dan alle
krampachtige aanpassingspogingen niet nodig geweest. Het feit
blijft bestaan dat Oud nauwelijks voldoende ervaring had opgedaan
met gebouwen van deze omvang en complexiteit. Zijn afwijzing van
het teamwork- in feite geboren uit angst om overvleugeld te worden
- bracht hem ertoe te werken met een kleine groep medewerkers van
afgestemd kaliber.
Van zijn adviseurs voor installaties en konstrukties verlangde Oud
in de eerste plaats dat zij hun oplossingen zouden inpassen in zijn
esthetische opvattingen. Technische aspekten werden daaraan ondergeschikt gemaakt. 183 Bouwfysische problemen, vaak gevolg van ontwikkelingen der moderne technologie, schoof hij zo nodig met gemak terzijde wanneer oplossingen in konflikt dreigden te komen met
de vorm. Technische konsekwenties die zijn architektuur in gevaar
konden brengen ging hij bewust uit de weg.
Daarom ook riep Oud voor' de akoestische problemen bij het ontwerpen van de grote zaal de hulp in van J. W.Janzen - in de wandeling wel 'handje-klap' genoemd, architekt en akoestisch adviseur. 184
Oud wendde zich tot Janzen en niet tot een instituut als het T.N.O.
omdat hij vreesde daar te zullen horen wat hij niet horen wilde: het
advies om een a-symmetrische zaal te bouwen. Het was hem bekend
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146. Den Haag, Congresgebouw,
1963; maquettefoto.

dat er in het buitenland inmiddels dergelijke zalen waren gebouwd
op grond van akoestische adviezen. 185 Oud wist bij Janzen - als architekt - het begrip aanwezig voor zijn vormwensen, wat hij bij
T.N.O. wellicht niet zou vinden. 186 Maar, schreef Oud:
De akoesties-adviseur-architect Janzen placht te zeggen, als men
bezwaren had tegen een voorstel van hem 'mij kun je wel ompraten, maar de akoestiek niet' . 187

I85. De Berliner Philharmonie van H.
Scharoun en de Liederhalle te Stuttgart.
I86. Gesprek met H.O.
I87. Op. cit. (noot 65), I2.
I88. Onder de nagalmtjd wordt verstaan
de tijdsduur waarin het geluidsniveau in
een ruimte met 60 dB daalt. De ontworpen
nagalmtijd was 2 seconden, de praktijk
was I,6 sec.
I89. W. H. Thijsse. 'Vriendenconcert werd
feestelijke vertoning', Het Vaderland, 2I
maart I969.
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Dat zou ook in dit geval blijken te gelden. De grote zaal in het gewijzigde plan kreeg de eivorm naar het klassieke voorbeeld van de
Salle Pleyel in Parijs. De ervaringen met deze zaal waren spreekwoordelijk en Oud was ervan overtuigd dat een zaal met een goede vorm
ook een goede akoestiek zou hebben. Oud had weinig vertrouwen in
de mogelijkheid om een zaal langs elektro-akoestische weg geschikt
te maken voor muziek: 'voor het gesproken woord zou er toch een
geluidsinstallatie moeten komen vanwege de simultaan-vertalingen'.
Daarom besloot men de muziekweergave langs natuurlijke weg te
doen plaatsvinden. Wandbetimmering, stoelbekleding, enz., werden
uitgevoerd overeenkomstig de adviezen in het streven naar een nagalmtijd van twee seconden. 188 In de praktijk werd de akoestiek aanvankelijk goed ontvangen. 189 Met het verloop der jaren kreeg men bij
het Residentie-orkest echter steeds meer behoefte aan een eigen gebouw. Evenredig daarmee nam de kritiek op de akoestiek toe. Kostbare wijzigingen in de zaal brachten geen overtuigende verbetering.
Het zou onjuist zijn de mindere resultaten van het gebouw uitsluitend toe te schrijven aan Oud of aan zijn te vroeg overlijden. Ook
de opdrachtgeefster - hoe weinig omlijnd die in de loop van de voorgeschiedenis ook geweest moge zijn, of wellicht juist daardoor heeft ertoe bijgedragen dat Ouds laatste werk niet ieders bewondering afdwingt. Nu blijft bij dit soort opdrachten de opdrachtgeefster
een onduidelijk begrip: een ad hoc instantie in vaak wisselende samenstelling van goedwillende tot ambitieuze funktionarissen die qualitate qua optreden als adviserend of beslissend, die doorgaans geheel
of gedeeltelijk leek zijn op het betreffende gebied en die in gunstige
omstandigheden bijgestaan worden door min of meer ter zake deskundigen. In ieder geval zijn degenen die hier optreden niet degenen
die in de praktijk het gebouw zullen gebruiken of exploiteren. In het
onderhavige geval waren zij die in de besluitvorming betrokken werden geen deskundigen. Gegeven het feit dat ons land in die periode
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nog geen enkel kongresgebouw, in de ware zin, bezat, was dit verklaarbaar. Een funktionaris bij de gemeente, belast met kongreszaken, door Oud regelmatig geraadpleegd, had wel op bescheiden
schaal ervaring met het organiseren van kongressen, maar was technisch onvoldoende ingewijd om een volledig programma van eisen te
kunnen maken, gericht op een gunstige exploitatie en optimaal gebruik. Een aantal gemeentefunktionarissen maakte verschillende reizen naar het buitenland maar tot een bruikbaar rapport kwam het
niet. De eerste ekonomische direkteur werd aangesteld toen de bouw
al twee jaar aan de gang was.
Nadat Oud tussen I956 en I958 had gewerkt aan de aanvankelijke opzet, werd in I 960 de beslissing genomen om het projekt in één
gebouw de funktie te laten vervullen van Dudoks drieledige komplex, een beslissing die leidde tot een technisch onevenwichtig gebouw. Dat daarvoor niet meer terrein beschikbaar was maakte de ligging tot een benepen oplossing, nog verergerd door de omstandigheid
dat men afzag van de onteigening van de villa's waarin het planDudok voorzag. De ligging 'temidden van een park' was volledig
uitgesloten, maar zelfs van het 'rondom tuinen en binnenhoven'
kwam nu niets terecht. Zeker niet nadat men zich de volledige omvang van het parkeerprobleem had gerealiseerd en genoodzaakt werd
het overgrote deel van het nog onbebouwde terrein tot parkeerplaats
in te richten. In het door Oud ontworpen plan werd voldaan aan de
verlangde relatie met het gemeentemuseum, de toekomstige uitbreiding daarvan en met het nog te bouwen museum van onderwijs, 'gedacht in de vorm van een galerij' en gekombineerd met een vijver,
terrassen en de beide vluchttrappen die vanaf het blok rond de grote
zaal leiden naar de begane grond. In I962 besloot de gemeente tot een
andere plaats voor de uitbreiding van het museum, geldgebrek deed
in de bouwperiode van het kongresgebouw de galerij sneuvelen, gevolgd door de vijver. Zodoende bleven de wat overbemeten vluchttrappen achter als een onbegrepen gril van de architekt, uitkomend
op een ingezaaid stuk niemandsland. De direktie sprak van 'een fraai
gazon'.190
Wat betreft de medewerking van kunstenaars had Oud beslist over
'de vogelfiguur' op de pyloon en het ontwerp van Aart van den IJssel
daarvoor goedgekeurd. Over de tableaus van Karel Appel ter weerszijden van de hoofdingang, 'burgers' en 'buitenlui', was slechts beslist waar het de maker betrof . 191

Ontwerp woonhuis Plate te Voorburg 1960

147. Voorburg, woonhuis Plate,
1960; plattegronden begane grond
en verdieping.
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Als gevolg ~an de stroeve voortgang van de opdracht voor het congresgebouw accepteerde Oud in I 960 de opdracht van ir. E. Plate, een
zoon van zijn oude chef bij de gemeente Rotterdam, voor een woonhuis.
Hoewel het ontwerp in plattegrond en gevels een aantal kenmerken vertoont van Ouds manier van werken: de wijze van groeperen,
de neiging tot symmetrie, geveldetails, valt het op, dat de totale
konceptie enigszins het karakter draagt van een poging tot een 'comeback' en zeker niet van een 'cosmische noodzakelijkheid', 'het van:zelf sprekende dat het onmiddellijk herkenbaar maakt voor wat zijn
doel betreft' . 192 De enorme glasvlakken die woon- en slaapkamers
van onder tot boven aan twee zijden insluiten, maken iedere privacy
ondenkbaar, zeker op het smalle terrein waarop het huis zou moeten
staan. Hoewel in het overleg hoge kosten de aanleiding werden dat
het huis niet werd gebouwd, is er goede reden om aan te nemen dat
ook het ontwerp in die beslissing een rol speelde. Oud wees het maken van een goedkoper ontwerp van de hand en adviseerde Plate een
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1960; perspektief.

andere architekt. Oud was het meest zichzelf gebleven in het gevelgedeelte aan de achterzijde waar de beheersing van schaal en maat de
kwaliteit van Oud-Mathenesse benaderen. De extremiteit van het
ontwerp doet vermoeden dat Oud een zekere onvrede voelde ten opzichte van zijn eigen wijze van werken. Wellicht bespeurde hij de
voeling met jongeren te verliezen.

Raadhuis van Almelo, schetsontwerp 1962

r90. 'Congresgebouw blijft voorlopig kaal',
Het Vaderland, 20 april r969, interview
met ir. Hans Oud.
I9I. Deze kunstopdrachten maakten onderdeel uit van het bestek en bleven zodoende buiten discussie. In het totale
budget was bovendien een post beschikbaar van f 500.000 voor verdere kunstopdrachten, een post die door noodzaak
tot bezuinigen inschrompelde tot minder
dan de helft. Volgens Ouds aantekeningen
zou er werk moeten komen o.a. van C.
Domela en W. Couzijn. Een hartewens om
de 'Ruiter te paard' uit de Haagse wijk
Morgenstond over te brengen naar het
plein voor de hoofdingang leek met steun
van enkelen kans van slagen te hebben,
maar werd heimelijk tegengewerkt.
r92. J.J. P. Oud. 'Ziin er nog architecten?',
Den Haag r959, 5.
I 9 3. Aangezien Oud het initatief tot het
ontwerp had genomen kon hij geen honorarium verlangen. Toen de burgemeester
hem vroeg hoe dat nu moest, zei Oud:
'Geef me maar een Deventer koek'.

195

Oud werd in I962 door de gemeente Almelo gepolst over zijn bereidheid om aan een nog uit te schrijven prijsvraag deel te nemen.
Evenals Berlage hield hij niet van deze vorm van weinig bevruchtende
kompetitie en bovendien beviel hem de situatie van het terrein niet
waarop men dacht te bouwen. Uiteindelijk stelde de burgemeester
hem voor zijn eigen gedachten over een oplossing op papier te zetten.
Het uitvoeren van die door Oud geschetste oplossing zou - niet zonder opzet - tot een omvangrijke sloop in de binnenstad leiden en Oud
nam aan dat de gemeente zover niet zou willen gaan. Tot zijn verbazing bleek de burgemeester echter wel bereid te zijn in deze verstrekkende plannen mee te gaan. 193
Oud had inmiddels zijn ideeën voor dit projekt ver uitgewerkt en
er een model van laten maken. Het resultaat ontmoette bij de burgemeester zoveel enthousiasme, dat deze voornemens was de gemeenteraad tot dit plan te overreden. In dit stadium waren de plannen
toen Oud overleed.
Het ontwerp omvat een centraal kantoorgebouw, op de smalle
zijden geflankeerd door een burgerzaal en een aanbouw met driehoekige plattegrond, bestemd voor de raadzaak met alle nevenruimten, waaronder een kantine in twee lagen. Het kantoorgebouw met
kopgevels in vrijwel witte natuursteen, kreeg aluminium (gordijn-)
gevels, langs de bovenzijde beëindigd door een terugliggend overdekt
dakterras. De driehoekige uitbouw aan de noordzijde werd gemetseld in blauw geglazuurde steen, onderbroken door betonbanden en
visueel losgehouden van de hoofdmassa door een tussengevoegde pui
waarin op iedere verdieping een klein balkon een plastisch ornament
vormde. De massa van de burgerzaal, uitkragend over de onderverdieping is uitgevoerd in geel geglazuurde steen. Voor het eerst sinds
het lyceum liet Oud de wat starre gevelopbouw in kwadraten vallen
en kwam tot een meer vertikale indeling. De opzet om de verschillende bouwmassa's met de gevelmaterialen in uitgesproken kleur te
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Het ontwerp is een voorbeeld van het poëtisch funktionalisme, is
duidelijk van opzet en met weinig gewrongen oplossingen om tot
effekten te komen. De driehoeksvorm aan de noordzijde legt een
nadrukkelijke verplichting op aan de plattegronden. Overigens zijn
alle afdelingen op een rationele wijze onderg.ebracht, verplaatsbare
wanden vereenvoudigen de indeling. Veel zorg had Oud besteed aan
de ligging van de trouwzalen en de loopwegen daarheen. Het toeval
wilde dat het bouwbureau van het congresgebouw in Den Haag zich
in het raadhuis bevond op de verdieping van de trouwzalen. Daar
bestond de mogelijkheid dat een argeloze bezoeker van het bouwbureau zich opgenomen zag in het gebeuren van een huwelijk tussen
twee hem wildvreemden. Oud had zich voorgenomen deze situatie
hier tot in de perfektie te regelen. De afwikkeling met twee trouwzalen, gelegen op de begane grond, met het vertrek via een afzonderlijke uitgang loopt dan ook voortreffelijk .

149. Almelo, raadhuis, 1962;
(boven) maquettefoto, 1962; (onder)
plattegrond begane grond.
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- - -markeren verwijst naar het Congresgebouw, maar het karakter is
milder en gevarieerder. De vrijstaande kolommen op de einden van
de blauwe vlakken zouden op barokke wijze gekroond moeten worden met bronzen beelden.
De burgemeester van Almelo - wie het ontwerp zo zeer in de
smaak viel- drong er na Ouds overlijden op aan dat het gebouw zou
worden uitgevoerd. Hans Oud was bereid dit laatste ontwerp op
langere termijn uit te werken en zo nodig uit te voeren, in samenwerking met Ouds laatste naaste medewerker H. Dethmers. In de
oorspronkelijk door Oud ontworpen situatie lag het raadhuis tussen
de kop van de Haven en het kruispunt Wierdense straat-Markstraat.
In de volgende jaren wist de gemeente door onderhandeling te bereiken dat de fabrieksgebouwen van Palthe - in feite 'het hart' van
Almelo - gesloopt zouden worden en de terreinen aan de gemeente
zouden worden overgedragen. Het Rijk nam voor een aanmerkelijk
bedrag in deze transaktie deel. De onteigèningsprocedure ten behoeve
van Ouds voorstel zou een jaren durende affaire worden. Het zou
voor de gemeente veel gunstiger zijn om het raadhuis te situeren op de
kaalslag van Palthe. Oud jr. verklaarde zich desgevraagd akkoord
met deze verplaatsing op voorwaarde dat een stedebouwkundig redelijk gelijkwaardige situatie zou kunnen worden geschapen. Het gebouw kwam in de nieuwe situatie I8o 0 gedraaid te liggen. Het ontwerp werd nagenoeg geheel volgens de oorspronkelijke opzet gebouwd.
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Zoals veel architekten in die jaren heeft Oud meubelen en huisraad
ontworpen. In 1914 een eikenhouten boekenkast met enig snijwerk
in de trant van Berlage, omstreeks 1922 een tweede boekenkast, nu
strak en in kleur geschilderd: rondom oranje-rood met grijze binnenkant en blauw aan de zijden van de planken. Beiçle kasten waren
bestemd voor eigen gebruik.
In 1923 ontwierp Oud als verjaarsgeschenk voor zijn vrouw een
pianolampje, dat werd uitgevoerd in de fabriek van zijn vriend W. H.
Gispen. Het oorspronkelijk symmetrische lampje stond kort daarop
in de Gispenkatalogus, nu met het schermkapje a-symmetrisch op de
konsole: ontwerp Gispen.
In 1925 kreeg Oud van D. Hannema, toen direkteur van het Museum Boymans, opdracht een kast te ontwerpen voor de prentenkollektie-Domela Nieuwenhuis. De kast ging als inzending naar de bekende Parijse tentoonstelling van dat jaar en bezorgde Oud een zilveren medaille.
In 1927 hoorde Oud tot de eerste ontwerpers van stalen stoelen,
samen met Breuer, Stam en Mies van der Rohe. Sinds de produktie
van de naadloze stalen pijp door Mannesmann (1880) begon, stond
theoretisch de ontwikkeling van de stalen stoel in haar moderne
vorm niets meer in de weg. Toch duurde het nog tot 1925 voordat de
eerste exemplaren in dit materiaal werden gemaakt. Op de Parijse
tentoonstelling van 1925 had Le Corbusier een stalen versie van een
Thonetstoel geïntroduceerd. Breuer ontwierp in dat jaar een gebogen
buisstoel voor de gehoorzaal in het Bauhaus. Daarmee ging de ontwikkeling van de buisstoel in een richting die de gelijkenis met de
houten stoel geheel los zou laten. Een probleem vormde alsnog de Tverbinding vanwege de moeilijkheden bij het lassen van dun materiaal. De meeste pioniers omzeilden dit probleem met verbindingen
door middel van schroeven. De snelle ontwikkeling van de stalen
stoel in die jaren werd vooral gestimuleerd door de toen zo belangrijke begrippen: hygiëne, ijlheid die de ruimte niet aantast en demogelijkheid van serieproduktie.
Ouds eerste ontwerp ontweek de T-las niet, wellicht omdat hij het
probleem niet uit ervaring kende. Ogenschijnlijk bestaat zijn hoofdkonstruktie uit twee verschillende onderdelen: een haaks omgebogen buisdeel, dat twee maal voorkomt (de voorpoten) en een uvormig gebogen deel, dat rug en achterpoten vormt. Tegenover de
eenvoud van deze onderdelen vormt de strip tussen de poten langs de
vier zijden een moeilijk werkstuk. Deze strip verbindt de vier poten in
het vlak door de buisassen, maar niet rechtstreeks ertussen gelast.
Volgens tekening moet de strip op de vier hoeken achterom gevoerd
worden telkens over een kwart van de buisomtrek. Een gave, maar
moeilijk uit te voeren oplossing die goed vakmanschap en verfijnd
gereedschap vraagt. De multiplex zitting rust op een stripraam met
vier steunen vastgelast op het hoofdframe. De poten eindigen in bolvormig gedraaide proppen. In het ontwerp is weinig rekening gehouden met de technische problemen die overwonnen moeten worden.
Voor het interieur van de villa Allegonda te Katwijk aan Zee volgde er in 1928 een gewijzigde versie. De moeilijke stripkonstruktie

=- ,\
15-1. Pianolampje uitkatalogus

W. H. Gispen, 1923.

192. Kasten voor Museum
BoymansvanJ.J.P.Oud, 1925;
spoorloos verdwenen.

1 50. Schetsblad met stoelontwerpen van J.J. P. Oud,
omstreeks 1932.

153. Stalen stoel van Marcel
Breuer, 1926.
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157. (linksboven) Rotterdam,
Hillegersberg werkkamer van
J. J. P. Oud, 1934.
158. (rechtsboven) Meubelontwerpen van J.J. P. Oud voor
Metz & Co, 1934.
159. (rechts) Katwijk aan Zee, Villa
Allegonda, 1927; interieur van
J.J. P. Oud.

154. (boven) Stalen stoel van
M.Stam, 1927.
155. (onder) Werktekening voor
stalen stoel van J.J. P. Oud voor
Weissenhofsiedlung.
156. (rechtsboven) Stuttgart,
Weissenhofsiedlung, 1927;
interieur woonkamer door
J .J. P. Oud.

1

was vervallen, het frame werd in zoverre gewijzigd dat zitting en
leuning ten dele van elkaar werden gescheiden door tussenvoeging
van zadelveren. De Nederlandse fabrikant was fietsenmaker. De
stoel oogt en zit beter dan de Stuttgarter variant doordat rug en poten
enigszins hellen. Zitting en rug zijn bekleed. Voor dit interieur ontwierp Oud ook een fauteuil. De bolvormige pootdoppen werden
gewijzigd in nagenoeg onzichtbare doppen. De tafel is identiek met
die in Stuttgart, de buisdiameter van de poten is iets groter dan bij de
stoelen. Deze eindigen vrij plomp in opgelaste industrieflenzen.
Voor de woning die Oud aan de Schiedamseweg betrok in I9I8,
ontwierp N. de Koo het woonkamer-ameublement in de toenmalige
kunstnijverheidstijl met een bekleding in 'landhuisstof'. Met de verhuizingen naar Kralingen (I924) en Hillegersberg (I930) kwam daar
nauwelijks verandering in. Oud, verdiept in zijn werk als hij doorgaans was, leek niet veel waarde te hechten aan zijn direkte omgeving. In het Hillegersbergse huis bleef het onbestemde eigenbouwers-olijfgroen heel lang gehandhaafd, behoudens in de werkkamer,
die Oud geheel wit liet schilderen en voor zichzelf liet inrichten met
houten stoelen naar eigen ontwerp van aantrekkelijke eenvoud.
Voor De Jonge van Ellemeet, de opvolger van Plate, ontwierp Oud
in I93I het interieur van diens kamer op het stadhuis, inklusief een
met leer beklede bureaustoel op verchroomd stalen onderstel.
Omstreeks I934 ontstonden de ontwerpen voor een zevental stoelen in opdracht van Metz & Co te Amsterdam. De vooruitstrevende
direkteur H. De Leeuw daar liet toen o.a. ook Rietveld voor hem
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ontwerpen. Bij de meeste van Ouds stoelen eist de bekleding door
haar volume de meeste aandacht, waardoor het ijle karakter van de
stalen stoel voor een deel verloren gaat. De stoel zonder armleuningen in deze serie werd geïnspireerd door de Amerikaanse zitgewoonte
van · Hitchcock en Johnson: hij zou speciaal geschikt zijn voor het
daar zo geliefde achterstevoren zitten.
In I936 maakte Oud voor D. Hannema het interieur van zijn
woon- en werkvertrekken in een patriciërshuis aan het Haringvliet.
Uit aantekeningen op werktekeningen in het archief van Metz & Co
valt af te leiden dat Oud soms problemen kreeg door zijn beperkte
kennis van en ervaring met stoffeerderstechnieken, juist in de kombinatie daarvan met het stalen draagstel. Daaruit valt wellicht te verklaren dat bij interieurs van groter omvang zoals voor de 'Nieuw
Amsterdam' en de 'Noordam' houten frames werden toegepast. Hij
ontwierp een goed zittende met leer beklede stoel in licht hout voor
de lounge en een variant daarop voor de rook- en schrijfkamer. Op
201

Meubelen en huisraad

160. (linksboven) Rotterdam, werkkamer voor D. Hannema, door
J. J. P. Oud, 1934.
161. (rechtsboven) s.s. Nieuw
Amsterdam, 1937; schrijfhoek.
162. (midden) Stoel 1934.

163. {linksonder) Den Haag,
SIM-gebouw, vergaderzaal, 1941 .
164. {rechtsonder) Rotterdam,
Spaarbank, zitje in vergaderzaal,
1 954; foto toestand 1 981 .

het terras van het zwembad plaatste hij enkele verchroomd stalen
stoelen, bekleed met een vlechtwerk van rubberband. Ook voor de
vergaderzaal in het BIM-gebouw (1940) ontwierp Oud met leer beklede houten stoelen. Vrijwel al deze meubelen werden destijds uitgevoerd door de Kon. Meubelfabriek H. P. Mutters & Zoon te Den
Haag. Pas een tiental jaren later kwam Oud opnieuw tot het ontwerpen van meubelen. Sommige stoelen bleken in de praktijk moeilijk te verchromen en te polijsten. De frames waren uit één stuk, niet
te demonteren en daardoor moeilijk te bewerken. Oud bedacht voor
het type met gekruiste poten een variant die in onderdelen kon worden gemaakt en in het kruispunt aan elkaar gebout kon worden, de
boutverbinding werd afgedekt met een doos (zie afb. 165).'
Voor de Spaarbank werd het ontwerp van een aktieve vergaderstoel (1954) een goed voorbeeld voor samengaan van een zitgedeelte
in traditionele konstruktie met een stalen draagframe. De op hetzelfde principe gebaseerdè\ fauteuil kreeg met de toegevoegde rol als
hoofd steun te veel onderdelen. Het gelamelleerd houten blad van het
tafeltje is te dik in verhouding tot de pootjes.
In het algemeen waren de ontwêrpen van 'aktieve' vergaderstoelen
esthetisch beter geslaagd dan lage fauteuils waarvan de verhoudingen
neigen tot te grote zwaarte.
Voor het Congresgebouw heeft Oud geen meubelen ontworpen. 194
Oud behandelde de meubelontwerpen als kleine gebouwen en
kwam zo tot strukturen die in helderheid verwant zijn aan zijn bouwwerken. Een meubel is echter geen gebouw en staat in een andere en
veel persoonJijker relatie tot zijn gebruiker, die van een gebouw aanvaardt wat hij van zijn stoel niet accepteert. Naar de moderne opvattingen moet een meubel vooral een gebruiksvoorwerp zijn dat aan
zijn funktie voldoet, zonder veel aandacht te vragen. Ouds meubelen
werden vaak kleine solide bouwwerken die de aandacht trokken door
hun vorm, de zittingen en armleuningen afgerond als cilinders rond
het hart van de buis. Het uiterlijk heeft geen affiniteit met de vorm en

165. Stoel met demontabel frame,
1956.
166. {rechts) Rotterdam, Spaarbank,
vergaderzaal, 1954.

r94. Op. cit. (noot 3), 99. Ten onrechte
wordt vermeld dat Oud 'für sein letztes
Architekturprojekt, das Kongressgebäude
in Den Haag' meubelen had ontworpen.
r95. M. van Rooy. 'De tijd zal het leren.
W . H. Gispen en de entree van het stalen
meubel', NRC-Handelsblad, c.s. 5IO. I
augustus r980.

de gedragingen van het menselijk lichaam. Gispen was een rivaal als
ontwerper en misschien als zodanig verdacht, maar hij had het gelijk
aan zijn kant toen hij zei:
Ze [de stoelen van Oud] zijn uitsluitend esthetisch, dus als stoelen
(... ) onmogelijk. Ze zijn gemaakt onder invloed van Mondriaan:
vertikaal-horizontaal (... ).Aan het menselijk lichaam is geen centimeter echt helemaal recht. Daar moet je rekening mee houden. 195
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Bijlagen

Samenvatting
J. J. P. Oud werd op 9 februari 18 90 geboren te Purmerend, hij overleed op 5 april 1963 te Wassenaar.
Hij wilde schilder worden, maar na protest van zijn
vader koos hij de architektuur. Hij zocht een opleiding
die hem snel in de praktijk zou kunnen brengen. De
Quellinusschool te Amsterdam bood in hoofdzaak een
esthetische opleiding zonder de ballast van veel technische vakken. Oud leerde hier een dochter van Berlage
kennen en kwam daardoor in nauwe relatie met de
vader. Diens streven naar zuivering van de architektuur
van haar 19e eeuwse opvattingen vond bij Oud weerklank. Door Berlage maakte hij eveneens kennis met
het werk van F.L. Wright. Ook Wright had de neiging
om te elimineren wat niet van directe betekenis is voor
het ontwerp.

167. J.J. P. Oud met vader, vrouw en kind in 1922.

In 1906, 16 jaar oud, ontwierp Oud zijn eerste huis
voor een familielid. Hij blijkt al direct een zorgvuldig
en in sommige opzichten oorspronkelijk ontwerper. In
volgend werk komen (19e eeuwse) invloeden voor van
J. Stuijt, zijn eerste werkgever, van Hermann Muthesius en enkele anderen.19 de verdere ontwikkeling blijft
de invloed van Berlage lang waarneembaar.
In 1914 verhuisde Oud naar Leiden waar hij in twee
projekten samenwerkte met W. M. Dudok. Hier leerde
hij de schilder Menso Kamerlingh Onnes kennen en
Theo van Doesburg. Hoofdzakelijk naar een op noordafrikaanse woonhuizen gebaseerde opzet van Kamerlingh Onnes kwam de villa' Allegonda' in Katwijk aan
Zee tot stand in 1917, later wel aangemerkt als het
eerste voorbeeld van kubistische bouwkunst. Met Van
Doesburg en diens schildervrienden Mondriaan, Van
der Leek en Huszár, de architekten Wils en Van 't Hoff
en de dichter Kok volgde in 1917 de oprichting van het
blad De Stijl, dat na de oorlog internationaal langdurig
vernieuwende invloed zou hebben op de ontwikkeling
van de architektuur en de schilderkunst.
Oud voelde zich in zijn streven naar vormzuivering
zeer verwant met deze beweging. Toen hij enkele jaren
later ook hier een verstarrend dogma meende te onderkennen, wendde hij zich af.
Het tijdvak 1916-1922 vormt in Ouds werk een
overgangsperiode van gebouwde Berlagiaanse ontwerpen en ontworpen, niet uitgevoerde, projecten als de
Strandboulevard (1917) en de fabriek te Purmerend
(1919) die hem enige bekendheid gaven. In een ontwerp
als de fabriek te Purmerend zag Oud zelf geen toekomst,
ook al was naast invloed van Wright in dit ontwerp de
eerste architektonische vertaling aanwezig van Mondriaans neo-plasticistische theorieën: een compositie
van elkaar snijdende horizontale en vertikale bouwdelen, volgens Mondriaan de enige manier om evenwichtige verhoudingen uit te beelden. Oud zag in deze
architektonische ontwikkeling een gevaar van maniërisme. Dudok zou er even later een dankbaar gebruik van
maken bij de Bavinckschool (Bosdrift, Hilversum,
1922).
In 1918 trad Oud in dienst van de gemeente Rotterdam
als architekt bij de gemeentelijke woningdienst, waar
hij belast werd met het ontwerpen van grote komplexen
arbeiderswoningen. Daartoe aangezet door het bijwo-
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nen van enkele congressen over normalisatie en rationalisatie slaagde Oud erin daarop een goed antwoord te
geven met voor die tijd geheel nieuwe oplossingen. Met
de komplexen Spangen en Tussendijken kreeg hij internationaal bekendheid. Met het ontwerp voor het komplex Oud-Mathenesse en vooral met de opzichterskeet
daarbij toonde Oud Mondriaans kritiek op zijn lezing
'Over de toekomstige bouwkunst en haar architectonische mogelijkheden' van 1921 ter harte te hebben genomen. Toch markeerde deze lezing ongeveer zijn afscheid van De Stijl.
Daarna onderhield Oud vele jaren kontakt met het
Bauhaus, eerst in W eimar, later in Dessau. Het Bauhaus
zou zonder invloed van· De Stijl niet de betekenis hebben gekregen die men het vandaag toeschrijft. Typerend
daarvoor is een vergelijking van Ouds plan voor het
huis Kallenbach te Berlijn (1922) met het plan daarvoor van Gropius. De laatste blijkt hier het expressionisme nog niet te zijn ontstegen.
In de volgende Rotterdamse projekten toonde Oud zich
in toenemende mate pionier van het Nieuwe Bouwen.
Zijn bouwkundige en esthetische zorgvuldigheid waren
zijn grote kracht.
De uitnodiging om deel te nemen aan het tentoonstellingsprojekt op de Weissenhof te Stuttgart (1927)
bevestigde zijn reputatie: met Mies van der Rohe, Gropius en Le Corbusier vormde hij de grote vier van de
moderne bouwkunst. Hitchcock en Johnson doopten
deze richting de 'International Style' die met platte
daken en wit gepleisterde muren als hoofdkenmerken
in Amerika opgeld zou gaan doen.
Onder invloed van overbelasting liet Ouds psychische
gezondheid in toenemende mate te wensen over en in
1927 volgde een krisis. Het kontakt met collega's werd
goeddeels verbroken. In 1933 werd Oud door de gemeente Rotterdam eervol ontslagen, midden in de ekonomische krisis. Oud herstelde slechts langzaam, werk
was er niet.
Toen hij zich in 1935 met een lezing weer in het
debat mengde, bleek hij geen vrede te hebben met de
uiterste soberheid van het terrein winnend pure funktionalisme. Ouds partikuliere opdrachten hadden een
ander karakter. De eerste opdracht, interieurs voor het
passagiersschip 'Nieuw Amsterdam' bracht hem tot
toepassing van betere materialen en minder zakelijke
vormen, gericht op verlangens en verwachtingen van
verwende passagiers.
Deze ontwikkeling zette door in het ontwerp voor
een kantoorgehouw voor Shell (1938), waarin de kracht
van een machtige opdrachtgever werd uitgedrukt. Hoewel deze evolutie ten dele verklaard kan worden als een
reaktie op jarenlange beperking van mogelijkheden was
de tendens in eerder werk al aanwezig (Hoek van Holland, Brno) en paste ook in de tijd. Oud zou later volhouden dat er sprake is van een konsekwente ontwikkeling.
Na de oorlog ondervond Oud tot zijn teleurstelling dat
zijn nieuwe opvattingen buiten Nederland weinig weerklank vonden. De waardering voor de International

Style was in Amerika in volle gang en juist daar beschouwde men deze evolutie als een 'verraad'. Oud gaf
later toe wellicht te ver gegaan te zijn. Na het Shellgebouw volgde nog de in oorlogsjaren (r942) ontworpen Spaarbank van Rotterdam in vergelijkbare stijl.
Het Esveha-gebouw (r950), ontworpen in r948,
toont een veel ingetogener ontwerp.
Bij de wederopbouw van Rotterdam ging men met
de grote opdrachten aan hem voorbij, mogelijk als gevolg van zijn vasthouden aan het plan Witteveen, door
diens opvolger ter zijde geschoven. Oud voelde zich
miskend en gedroeg zich aggressief, wat zich vooral
uitte in zijn strijd tegen de Delftse School, de traditionalistische richting die landelijk bij de wederopbouw
de beste kansen kreeg.
Het lyceumgebouw (r956) _in Den Haag toont een
versoberd karakter aansluitend op Ouds vooroorlogse
opvattingen over het Nieuwe Bouwen van omstreeks
r925, wat Oud noemde zijn 'poëtisch functionalisme'.
Het ornament heeft plaats gemaakt voor een streven
naar monumentale accenten in funktionele onderdelen.
Het ontwerp voor het Bio-Vakantieoord (r960) gaat
op die weg voort al komen monumentale vormen minder voort uit zuiver funktionele elementen.
De later ontworpen en uitgevoerde projekten wettigen de konklusie dat Oud hier geen nieuw meesterschap
toont. Hij was groot in de beheersing van de optimaal
benutte plattegrond en minutieuze uitwerking van het
detail, die samen konden gaan met verrassende architektonische effecten. De woningbouwprojekten van
voor de oorlog trekken nog steeds internationaal belangstelling. Het enkele woningbouwprojekt na de oorlog kon dit niveau niet halen en kreeg nimmer publikatie. Men herkent het vakmanschap, de zorgvuldige detaillering, maar een strenge ordening lijkt de plaats in
te nemen van de inspiratie en de plasticiteit te onderdrukken. Het is alsof toenemende nauwkeurigheid onzekerheid moet kompenseren. Dit geldt met name voor
het Congresgebouw (r956-r963). Oud bestreed het
teamwork tot buiten de landsgrenzen, maar alleen was
hij niet opgewassen tegen de moderne schaalvergroting
van de technieken.
Ouds kritici voor de oorlog, Hitchcock en De Gruyter,
hebben zich, zoals toen gebruikelijk, uitsluitend verdiept in de esthetische kwaliteiten van het werk en Oud
'sociaal' genoemd zonder aan te geven waarom. Twee
pogingen in boekvorm na de oorlog van G. Veronesi
(r953) en K. Wiekart (r965) beslaan een groter deel
van het oeuvre maar gaan op soortgelijke wijze te werk
en komen slechts tot kritiekloze bewondering. G. Fanelli (ned. r978), die in hoofdzaak de periode r900r940 behandelt, ziet Ouds werk 'gekenmerkt door zoeken naar rust en evenwicht'. Bij de arbeiderswoningen
noemt hij de maten 'vaak nogal bedenkelijk, zoals in de
Kiefhoek, waar de woonruimte en de ruimte voor utilitaire voorzieningen tot een minimum beperkt zijn'. In
de studie over 'De volkswoningbouw van J. J. P. Oud'
(r978) laat B. Rebel zich vrij negatief uit over de woontechnische kwaliteiten. Evenals bij Fanelli is zijn oordeel kennelijk gebaseerd op de normen van vandaag en
niet van toen. L. Benevolo (r964) is lovend over de
esthetische kwaliteiten van Ouds woningbouw, maar
zwijgt over de sociale aspecten. Hij noch Fanelli noemen in verband met de naoorlogse ontwikkelingen

208

Samenvatting

Ouds naam. B. Zevi ( I 96 3) toonde aan hoe 'het zoeken
naar een onpersoonlijke rust, naar archaïsch-absolute
vormen' het kenmerk is van het 'culture ideaal van
Oud'. Hij zag in een onderbreking van de dialektische
wisselwerking met De Stijl een oorzaak van het neoclassisisme van het Shellgebouw. 'Later kon Oud dank
zij een moedige zelfkritiek weer tot zijn oorsprong
terugkeren, maar het werkelijke vuur en de spanning
waren er nu volledig uit verdwenen', aldus Zevi. De
laatste werken zag hij 'meer van betekenis omdat hij
was die hij was, dan om wat hij maakte'.
Historisch bezien ligt het hoogtepunt van Ouds kreatieve produktie in de jaren twintig. Daarna ging het
hem psychisch een aantal jaren slecht, ontslag en werkeloosheid volgden.
In deze bij uitstek ongunstige periode ligt-rond zijn
veertigste levensjaar-de aanvang van een nieuwe levensfase. Voor de verdere ontwikkelingen van Ouds mogelijkheden is dat, samen met de ekonomische krisis en de
oorlogsjaren kennelijk funest geweest. Een nieuwe periode van grote bloei volgde niet.
Oud was een gekompliceerd mens wiens werkelijke
motieven dikwijls versluierd werden door voorgewende argumenten. Hij had weinig echte vrienden en nooit
meer dan een zeer oppervlakkig kontakt met collega's.
Van Ravesteyn zag hij lang als een evenknie maar nam
hem diens stellingname in de jury van het Provinciehuis
hoogst kwalijk. De overtuiging dat architektuur meer
is dan puur funktionalisme en dat het ornament een
positieve rol kan vervullen deed hem een afzonderlijke
positie innemen. Dat hij het daardoor soms moeilijk
had kwam uit zijn struktuur voort, maar diezelfde
struktuur van fanatieke Noordhollander met een rechtlijnig calvinistisch voorgeslacht heeft het hem ook mogelijk gemaakt te werken zoals hij deed. Dit werken in
kwetsbare kracht maakte hem soms tot een dwarsligger
die tegenstanders met cynische humor kon aanvallen.
Een scherpe opmerking werd wel verontschuldigd door
te verwijzen naar de filosoof of andere vermaarde historische figuur die voor de uitspraak verantwoordelijk
zou zijn. Maar Oud kon, waar nodig of vanuit eigen
behoefte, zeer innemend zijn.
Hij was geen lid van een vakorganisatie, maar werd
door het bestuur van de B.N.A. steeds met alle égards
behandeld. Zijn inschrijving in het Architektenregister
maakte hij weer ongedaan toen hem bleek dat hij voor
deze kwalificatie jaarlijks een bijdrage moest betalen.
Oud was een te eigenzinnige individualist om school te
maken. Hij tolereerde geen medewerkers van uitgesproken kaliber en samenwerking was moeilijk omdat
steeds onvoorspelbaar was hoe hij aanstonds tot dan
bekende opvattingen plotseling bleek te hebben herzien. Waarschijnlijk zou ook geen enkele medewerker
op eigen kracht het talent, de charme en het doorzettingsvermogen hebben gehad om een opdrachtgever op
die manier naar zijn hand te zetten als Oud dat kon
doen. Zijn 'Architecturalia' maakt dat wel duidelijk.
De grote verdienste van zijn vele artikelen na r945
ligt vooral in het feit dat hij schreef voor een lekenpubliek dat hierdoor misschien voor het eerst tot het
besef kwam dat architektuur de kwaliteit van de omgeving bepaalt en dus van belang is voor het menselijk
welzijn.

De belangstelling voor Oud is sterk toegenomen. Als
middel tegen gemaniëreerde zwakke vormen in veel architektuur van de afgelopen jaren zou Ouds krachtige

ordening de weg kunnen wijzen naar een nieuwe duidelijkheid in wonen en werken.

Zusammenfassung
Jacobus Johannes Pieter Oud wurde am 9. Februar I 890
in Purmerend, 30 km nördlich von Amsterdam, geboren. Er starb am 5. Aprjl r963 in Wassenaar.
Er wollte Maler werden, wählte aber, wei! sein Va ter
nicht einverstanden war, ein Architekturstudium.
Er zog eine Ausbildung vor, die ihn schnell in die
Praxis bringen konnte. Die Quellinusschool in Amsterdam, von dem bekannten Amsterdamer Architekten
P.J. H. Cuypers gegründet, bot hauptsächlich eine ästhetische Bildung ohne den Ballast technischer Fächer.
Oud lernte hier eine Tochter H. P. Berlages kennen und
kam dadurch in engeren Kontakt zu dem Va ter. Berlages
Streben, die Architektur von den Einflüssen des r9.
Jahrhunderts zu befreien, fand sofort Widerhall bei
Oud.
Durch Berlage lernte Oud auch die Arbeiten von
F. L. Wright kennen. Wright neigte wie Berlage dazu,
all das zu beseitigen, was nicht von direkter Bedeutung
für den Zweck war. In r906 entwarf Oud, r6 Jahre alt,
sein erstes Haus für eine Verwandte. Es steilte sich sofort heraus, dass er ein sorfältiger und in mancherlei
Hinsicht ein ursprünglicher Entwerfer war. In darauffolgenden Arbeiten sind Einflüsse von J. Stuijt, seinem
ersten Arbeitgeber, von Hermann Muthesius und einigen anderen zu finden. In Ouds weiterer Entwicklung
bleibt der Einfluss von Berlage lange spürbar.
In I9I4 siedelte Oud nach Leiden urn, wo er zusammen mit W. M. Dudok an zwei Projekten arbeitete.
Hier lernte er die Maler M. Kamerlingh Onnes und
Theo van Doesburg kennen. Hauptsächlich nach einer
auf nordafrikanische Wohnhäuser zurückzuführenden
Angabe von Menso Kamerlingh Onnes wurde in r9r7
in Katwijk am Meer die Villa' Allegonda' gebaut; später
manchmal ein erstes Beispiel kubistischer Baukunst genannt.
Mit Van Doesburg und seinen Malerfreunden Mondriaan, Van der Leek und Huszár, sowie den Architekten J. Wils und R. van 't Hoff und dem Dichter A. Kok,
wurde in I9I7 die Zeitschrift De Stijl gegründet, die
nach dem ersten Weltkrieg international lange Zeit erneuernden Einfluss auf die Entwicklung von Architektur und Malerei haben sollte.
Oud fühlte sich in seinem Streben nach Formsäuberung mit dieser Bewegung sehr verwandt. Als er einige
Jahre später auch hier ein erstarrendes Dogma zu spüren vermeinte, wandte er sich ab.
Die Periode r9r6-r922 stellt in Ouds Gesamtwerk
eine Übergangsperiode zwischen ausgeführter Berlage'scher Entwürfe und entworfener nicht gebauter Projekte dar, wie der Strandboulevard (I9I7) und die Fabrik in Purmerend (r9r9), die ihm einige Bekanntheit
brachten.

In seinem Entwurf für Purmerend sah Oud selbst keine
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Zukunft. In diesem Sinne wollte er sich nicht weiterentwickeln, obgleich neben Einflüssen von Wright hier
die erste architektonische Übertragung von Mondriaans neo-plastizistischer Theorien vertreten ist; eine
Komposition von sich durchschneidenden senk- und
waagerechten Bauteilen. Nach Mondriaans Auffassung
war dies der einzige Weg zur Schaffung ausge'glichener
Verhältnisse. Oud sah in dieser architektonischen Entwicklung einen drohenden Manierismus. Etwas später
sollte Dudok diese Formsprache dankbar verwenden.
(Bavinckschule, Hilversum, r922)
In r9r8 trat Oud eine Stelle als Architekt bei der
Bauverwaltung der Gemeinde Rotterdam, wo ihm grössere Komplexe von Arbeiterwohnungen anvertraut wurden, an. Angeregt durch einige Kongresse über N ormung
und Rationalisation, gelang es Oud, mit damals völlig
neuen Lösungen eine gute Antwort zu geben.
Mit den Blöcken von Arbeiterwohnungen in Spangen und Tussendijken bekam er internationale Anerkennung. Mit dem Entwurf für die Siedlung OudMathenesse-besonders mit der Aufseherbaracke-zeigte Oud, sich Mondriaans Kritik anlässlich seiner Vorlesung 'Über die zukünftige Baukunst und ihre architektonischen Möglichkeiten' (r92r) zu Herzen genommen zu haben. Dennoch markierte diese Vorlesung in
etwa seinen Abschied van De Stijl.
Danach unterhielt Oud viele Jahre Kontakt mit dem
Bauhaus, zuerst in Weimar, später in Dessau. Das Bauhaus hätte ohne Stijl-Einflüsse nie die Bedeutung bekommen, die ihm heute zugeschrieben wird. Kennzeichnend hierfür ist ein Vergleich von Ouds Plan für
das Haus Kallenbach in Berlin-Grünewald (r922) mit
dem van W. Gropius: Letzterer scheint hier den Expressionismus noch nicht überwunden zu haben.
In folgenden Rotterdamer Projekten zeigt sich Oud
immer mehr als Pionier des Neuen Bauens; seine baukünstliche und ästhetische Sorgfalt bilden seine grosse
Kraft. Die Einladung, an dem Stuttgarter Ausstellungsprojekt am Weissenhof (r927) teilzunehmen, bestätigt
seinem Ruf. Mit Mies van der Rohe, W.Gropius und
Le Corbusier bildet er 'die grossen Vier der modernen
Baukunst'. Die amerikanischen Kunstkritiker Hitchcock und Johnson tauften diese Bewegung 'International Style'. Mi t Flachdächern und weissgeputzten
Fassaden als Hauptmerkmal, sollte sie in Amerika zu
grossem Erfolg kommen.
Durch Überanstrengung liess Ouds psychischer Zustand immer mehr nach; r927 folgte eine Krise. Die Beziehungen zu Kollegen wurden grösstenteils abgebrochen. In r933 wurde Oud-gerade in der ökonomischen
Krise-von der Gemeinde Rotterdam ehrenvoll entlassen. Oud erholte sich nur langsam, Aufträge gab es
nicht. Als er r935 zum ersten Mal wieder eine Vorlesung hielt zeigt sich, dass er sich mit der dominieren-

den Schlichtheit des heranwachsenden reinen Funtionalismus nicht abfinden kann.
Ouds Privataufträge hatten jetzt einen anderen
Charakter. Der erste Auftrag, Innenausbau von einigen
Räumen des Passagierdampfers 'Nieuw Amsterdam',
bewog ihn, bessere Materialien und weniger sachliche
Formen zu wählen, womit er sich auf die Erwartungen
und Wünsche verwöhnter Passagiere einstellte.
Diese klassische Entwicklung setzte sich in einem
Entwurf für ein Verwaltungsgebäude der Shell (1938)
durch, worin die Kraft eines mächtigen Auftraggebers
zur Geltung gebracht wurde. Diese Evolution lässt sich
wohl teilweise als Reaktion auf Jahre von Beschränkung der Möglichkeiten erklären, obgleich diese Tendenz schon bei früheren Arbeiten spürbar war (Hoek
van Holland, Brno); sie passte in den Zeitgeist. Später
sollte Oud behaupten, hier sei die Rede von einer konsequenten Entwicklung.
Nach dem zweiten Weltkrieg musste Oud mit Enttäuschung feststellen, dass seine Auffassungen im Ausland wenig Anklang fanden. Da in Amerika die Anerkennung des 'International Style' gerade im Aufschwung war, betrachtete man Ouds Evolution als
'Verrat'. Oud gab später zu, vielleicht zu weit gegangen
zu sein. Nach dem Shell-Gebäude folgte noch die während der Kriegsjahre (1942) entworfene Sparkasse in
Rotterdam im vergleichbaren Stil. Das Esveha-Gebäude (1956)-entworfen 1948-zeigt schon einen viel einfacheren Entwurf.
Beim Wiederaufbau von Rotterdam nach 1940 gingen die grossen Aufträge vermutlich an ihm vorbei,
wei! er am Städtebauplan von Witteveen festhielt. Sein
Nachfolger Van Traa schob diesen Plan zur Seite. Oud
fühlte sich verkannt und benahm sich besonders der
traditionellen 'Delftse School' gegenüber feindselig.
Diese Bewegung batte beim Wiederaufbau ländlich
grösste Chancen, sie wurde anfangs von den Besatzungsbehörden als passend zum nationalsocialistischen
Kunstideal empfunden und daher unterstützt.
Das Lyzeumsgebäude in Den Haag (1956) spiegelt
Ouds vorkriegs-Auffassungen über neues Bauen etwa
urn 1925 wider, von Oud selbst als 'poetischer Funktionalismus' bezeichnet. Oud bemüht sich jetzt, funktionellen Teilen statt Ornamenten monumentale Akzente zu geben.
Beim Entwurf des Bio Erholungsheim in Arnheim
(1960) setzt sich diese Entwicklung durch, obgleich
monumentale Formen weniger aus rein funktionellen
Teilen hervorkommen.
Die später entworfenen und ausgeführten Projekte
rechtfertigen die Folgerung, dass Oud hier keine neue
Meisterschaft zeigt. Seine Stärke war die Beherrschung
des geeignetesten Grundrisses und die minutiösen Ausarbeitung der Details, die zusammen überraschende architektonische Effekte erzielen konnten. Die Wohnungsbauprojekte von vor dem Krieg rufen noch immer
internationales Interesse hervor. Das einzige Wohnungsbauprojekt aus der Nachkriegszeit (1953) erreichte diese Popularität nicht und wurde nie veröffentlicht. Man verkennt die Fachmannschaft, die sorgfältige Ausarbeitung-eine strenge Ordnung scheint sich an
den Platz der Inspiration gestellt zu haben und die
Plastizität zu unterdrücken. Dies gilt besonders für das
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Kongresszentrum in Den Haag (1956-1963). Oud bekämpfte 'Teamwork' über die Landesgrenzen hinaus,
selbst war er aber nicht der modernen Skalavergrösserung der T echnik gewachsen.
Ouds Kritiker vor dem zweiten Weltkrieg-Hitchcock
und De Gruyter-haben sich, wie damals üblich, nur in
die ästhetischen Qualitäten von Ouds Arbeiten vertieft
und sie 'sozial' genannt, ohneanzudeuten warum. Nach
dem Krieg wird in Büchern von G. Veronesi (19 5 3) und
K. Wiekart (1965) in etwa das gesamte Werk von Oud
untersucht und im gleichen Sinn beurteilt; man kommt
nur zu einer kritiklosen Bewunderung. G. Fanelli (Holi.
1978) behandelt hauptsächlich die Periode 1900-1940
und findet Ouds Arbeiten durch eine 'Suche nach Ruhe
und Gleichgewicht' gekennzeichnet. Die Ausmasse der
Arbeiterwohnungen nennt er 'oft ziemlich heikel, wie
im Viertel Kiefhoek, wo die Wohnräume und utilitären
Räume bis aufs minimale beschränkt sind'.
In seinem Studium über Ouds Arbeiterwohnungen
(1978) urteilt B. Rebel über die wohntechnischen Qualitäten ziemlich negativ. Er begründet sein Urteil-wie
Fanelli- auf Normen von heute statt damals. L. Benevolo (1964) lobt die ästhetischen Qualitäten, schweigt
aber über soziale Aspekte. Ebensowenig wie bei Fanelli
ist bei Benevolo Rede von Ouds Nachkriegseinfluss.
B. Zevi (1963) bemerkt, wie 'die Suche nach unpersönlicher Ruhe, nach archaischabsoluten Formen das
Kennzeichen ist für das kulturelle !deal Ouds'. Er sah in
der Unterbrechung der dialektischen Wechselwirkung
mit 'De Stijl' eine Ursache für den Neo-Klassizismus
heim Shell-Gebäude. 'Dank einer mutigen Selbstkritik
konnte Oud später zu seinem Urquell zurückkehren,
aber das richtige Feuer und die Spannung waren jetzt
völlig verschwunden', schrieb Zevi. Die letztén Arbeiten sah er 'mehr von Bedeutung, weil er war wer er war
als wegen was er machte.'
Im historischen Sinne liegt der Höhepunkt Ouds kreativer Produktion in den zwanziger Jahren. Danach ging
es ihm eine Anzahl vonJahren schlecht; Entlassung und
Arbeitslosigkeit folgten.
In diesem ausserordentlich ungünstigen Zeitabschnitt beginnt mit seinem vierzigsten Lebensjahr eine
neue Lebensphase. Für weitere Entwicklungen seiner
Möglichkeiten ist dies, zusammen mit der ökonomischen Krise und den Kriegsjahren, angeblich verhängnisvoll gewesen. Ein neuer Zeitraum van grosser Blüte
folgte nicht.
Oud war ein komplizierter Mensch, der seine wirklichen Motive öfter durch vorgewandte Argumente
tarnte. Er batte wenig echte Freunde, zu seinen Kallegen stets nur einen sehr oberflächlichen Kontakt.
Lange hielt er Van Ravesteyn für gleichwertig; seine
Stellungnahme im Preisgericht für das Provinzgebäude
in Den Haag nahm er ihm daher besonders übel.
Die Überzeugung, dass Architektur mehr sei als reiner Funktionalismus und dass das Ornament eine positive Rolle spielen könne, brachte ihm in eine Sonderposition. Dass ihn dadurch manches bedrückte kam aus
seinem Wesen hervor: die Struktur eines fanatischen
Nord-Holländers mit geradlinigen kalvinistischen Vorfahren hat ihm sein Schaffen ermöglicht, ein Schaffen
in der von ihm gewählten Form.
Seine verletzbare Kraft machte ihn manchmal zum

Querkopf, der seine Gegner mit zynischem Humor angreifen konnte. Eine schade Anmerkung wurde gelegentlich mit einem Hinweis auf Philosophen oder
namhafte historische Figuren entschuldigt. Oud konnte aber aus eigenem Bedürfnis oder wenn nötig auch
sehr gewinnend sein. Er war kein Mitglied einer Fachorganisation, wurde aber vom Vorstand der BNA immer
rücksichtsvoll behandelt. Seine Eintragung im Architektenregister machte er rückgängig als sich herausstellte, dass er hierfür jährlich einen Beitrag zu entrichten
batte.
Oud war ein zu eigensinniger Individualist, urn
Schule zu machen. Er duldete keine Mitarbeiter von
Format, eine Zusammenarbeit war schwierig, wei! im
Voraus nicht zu sagen war, wann und wie er von jeher
bekannte Auffassungen plötzlich ändern würde. Wahrscheinlich hätte auch kein Mitarbeiter aus eigener

Kraft das Talent, den Zauber und die Ausdauer gehabt,
urn einen Bauherrn in dem Sinn zu manipulieren, wie es
Oud tat. Sein Büchlein 'Architecturalia' macht das
schon deutlich.
Der grosse Verdienst seiner vielen Artikel nach 1945
ist hauptsächlich in der Tatsache zu suchen, dass er für
ein Laienpublikum schrieb. Dadurch kam seinen Lesern
vielleicht zum ersten Mal zum Bewusstsein, dass Architektur die Qualität unserer Umgebung bestimmt und
in diesem Sinn wichtig ist für das menschliche Wohlergehen.
Das Interesse für Oud hat stark zugenommen. Als Mittel gegen manierierte schwache architektonische Formen könnte Ouds kräftige Ordnung den Weg weisen
nach einer neuen Klarheit im Wohnen und·Arbeiten.

Résumé
] . ] . P. Oud est né Ie 9 Février à Purmerend; il est décédé
Ie 5 Avril 1963 à Wassenaar.
Il aurait aimé devenir peintre, mais son père s'y étant
opposé, il décida de devenir architecte. Il chercha une
formation qui conduirait rapidement à la pratique.
L'école Quellinus à Amsterdam, formait surtout à
l'esthétique sans Ie bagage inutile de nombreuses techniques. C'est là qu'Oud connut une fille de Berlage. Un
lien étroit avec Ie père en découla. Oud sympatisait
avec Ie hut de Berlage de débarasser l'architecture de ses
conceptions du dix-neuvième siècle. C'est aussi grace à
Berlage qu'il prit connaissance de !'oeuvre de F. L.
Wright. Wrighr avait, lui aussi, tendance à éliminer ce
qui n'était pas d'intérêt primordial pour Ie projet.
En 1906, à l'àge de 16 ans, Oud conçut sa première
maison pour un membre de sa famille. Aussitot il se
montra capable de concevoir consciencieusement et ça
et !à avec originalité. Des travaux suivants traduisent
les influences (du 19e) de J. Stuijt, son premier patron,
de Hermann Muthesius et de quelques autres.
Plus tard l'influence de Berlage se ferait ressentir
longtemps. En 1914 Oud déménagea vers Leiden ou il
travaillait avec W. M. Dudok sur deux projets. C'est là
qu'il connut Ie peintre Mensa Kamerlingh Onnes et
Theo van Doesburg.
En 1917 il réalisa la Villa Allegonda à Katwijk aan
Zee (K. sur Mer), basant principalement ses idées sur
les modèles de Kamerlingh Onnes inspirés par des
demeures Nord-Africaines. Cette villa fut parfois considérée comme Ie premier exemple d'architecture cubiste.
Avec Van Doesburg et ses amis les peintres Mondriaan, Van der Leek et Huszár, les architectes Wils et
Van 't Hoff et Ie poète Kok, en 1917 eut lieu la fondation du journal 'De Stijl', ('Le Style'), qui après la première guerre mondiale aurait influence internationale
et novatrice sur l'évolution de l'architecture et de la
peinture. Oud, avec son aspiration à la purification de
la forme, se sentait très proche de ce mouvement.
Quand, quelques années plus tard, il crut, là aussi, déceler une dogmatique devenant rigide, il s'en détourna.
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La période 1916-1922 forme dans son oeuvre une transition des projets réalisés dans Ie style de Berlage aux
projets, non réalisés, comme Ie Boulevard de la Plage
(1917) à Scheveningen et l'usine de Purmerend (1919),
qui lui procurèrent une certaine réputation.
Dans un projet comme l'usine de Purmerend, Oud
lui-même ne voyait aucun avenir, quoique ce fut Ie
premier projet dans lequel Ie néoplasticisme de Mondriaan fut traduit en formes architectoniques, mêlé à
l'influence de Wright: une composition dans laquelle
les parties horizontales et verticales s'entrecoupent.
Selon Mondriaan la seule possibilité de traduire des
proportions équilibrées.
Oud pressentit dans cette évolution un <langer de
maniérisme. Dudok allait un peu plus tard s'en servir
largement dans son école Bavinck (Hilversum, 1922).
En 1918 il entra au service de la municipalité de
Rotterdam en tant qu'architecte du service municipal
du logement ou il fut chargé des plans de grands complexes d'habitations pour ouvriers.
Par la fréquentation de congrès il fut incité à trouver des solutions novatrices sur la normalisation et la
rationalisation. Les grands ensembles Spangen et Tussendijken lui procurèrent une renommée internationale.
Avec ses plans de ]'ensemble Oud-Mathenesse et
surtout avec sa baraque de contremaître il démontra
avoir pris à coeur la critique de Mondriaan à sa conférence de 1921 'sur l'architecture de l'avenir et ses possibilités architectoniques'. Pourtant cette conférence
coïncidait à peu près avec son départ du Stijl.
Ensuite Oud resta plusieurs années en contact avec Ie
Bauhaus, d'abord à Weimar, puis à Dessau. Le Bauhaus
n'aurait pas eu sa signification actuelle sans l'influence
du Stijl. Il suffit de comparer les plans d'Oud pour la
maison Kallenbach à Berlin (1922) avec ceux de Gropius. Gropius en était encore à !'expressionisme.
Dans les projets suivants à Rotterdam, Oud devint
Ie pionnier du 'Nieuwe Bouwen' ('Architecture Nouvelle'). L'aspect consciencieux de son architecture et de
son esthétique fut sa force. L'invitation à prendre part

au projet d'expositiondu Weissenhof à Stuttgart (1927)
affirma sa réputation: avec Mies van der Rohe, Gropius
et Le Corbusier il était des quatre grands del' architectu
re moderne. Hitchcock et Johnson baptisèrent ce mouvement Ie 'International Style', qui avec ses toits plats
et ses murs blancs enduits au platre, allait faire fureur
aux Etats-Unis.
Sous l'influence d'un surmenage, la santé psychique
d'Oud diminua de plus en plus. Une dépression en
suivit en 1927. Le contact avec ses collègues fut en
grande part brisé. En 1933 il fut relevé de la municipalité de Rotterdam en pleine crise économique.
Oud ne se remit que lentement, il n'y avait pas de
travail. Quand, par une conférence en 193 5 il reprit
part au débat, il parut qu'il ne pouvaît pas se ranger du
cóté de !'extrême sobriété du fonctionalisme pur, qui
gagnait alors du terrain.
Ses ouvrages de commande privée étaient de nature
différente. Sa première commande, l'aménagement du
paquebot 'Nieuw Amsterdam', lui fit utiliser des matériaux de meilleure qualité et des formes moins fonctionnelles, adaptés aux souhaits de passagers gatés.
Cette évolution se poursuivit dans la conception d'un
batiment pour la Shell (1938, La Haye, Wassenaarseweg No. 80), par lequel la puissance de cette compagnie
multinationale fut exprimée.
Cette évolution, en part compréhensible par Ie manque de moyens pendant des années, existait pourtant
déjà (Hoek van Holland, Brno, Tchècoslovaquie). Oud
prétendrait plus tard, qu'il s'agissait là d'uneévolution
conséquente.
Après la guerre Oud découvrit à sa grande déception,
que ses idées nouvelles ne trouvaient aucune résonnance
à l'étranger. Le 'International Style' était encore en
pleine vogue aux Etats-Unis et c'est là-bas surtout
qu'Oud fut considéré comme 'traître'.
Oud avoua plus tard avoir poussé les choses peutêtre trop loin. Après Ie batiment de la Shell, suivit en
1942 la Banque d'Epargne de Rotterdam dans un même
style. Le batiment de la Esveha (Rotterdam, 1950),
çoncu en 1948, fit preuve d'une conception beaucoup
plus sobre.
A la reconstruction de Rotterdam on ne lui passa
aucune grande commande, peut-être parce qu'il soutenait Ie projet Witteveen (Directeur du service de développement urbain et ancien architecte municipal de la
ville de Rotterdam). Ce dernier avait été écarté par son
successeur.
Oud se sentit méconnu, se montra agressif, ce qui
s'extériorisa dans sa !utte contre 'l'Ecole de Delft',
mouvement traditionaliste, qui dans tout Ie pays était
favorisé dans la reconstruction d'après-guerre.
Son lycée (1956) à La Haye est d'une caractéristique
plus sobre, branchée sur son oeuvre 'Nieuwe Bouwen'
des années 1925, qu'Oud avait appelé son 'fonctionalisme poétique'. L'ornement fit place à des accents
monumentaux dans des parts fonctionnelles.
C'est sur ces idées qu'est greffé Ie lieu de séjour pour
handicapés Ie 'Bio-Vakantieoord' à Arnhem (1960),
même si les formes monumentales n'y découlent pas
d'éléments purement fonctionnels.
Les projects conçus et réalisés plus tard confirment la
conclusion qu'Oud ne mit plus à jour un grand talent

212

Résumé

innovateur. Il fut supérieur dans son art d'élaborer un
plan et d'utiliser chaque détail minutieusement, ce qui
pouvait aller ensemble avec des effets architectoniques
étonnants.
Ses projets de construction de logements d'avantguerre attirent encore l'attention internationale.
Le seul projet de logements d'après-guerre n'atteignit pas ce niveau et resterait dans l'ombre. L'on reconnaît la main du maître, Ie soucis du détail, mais une
réglementation sévère semble remplacer l'inspiration et
opprimer la plasticité. C'est comme si une méticulosité
croissante devait compenser un manque d'assurance.
Ceci fut surtout Ie cas du Palais des Congrès à la
Haye (1956-1963). Oud combattit Ie travail d'équipe
(teamwork) jusqu' au delà des frontières, mais seul il ne
pouvait pas faire face à l'échelle moderne d'agrandissement des techniques.
Les critiques d'avant-guerre d'Oud, Hitchcock et De
Gruyter ne se sont penchés, comme il était alors
d'usance, que sur les qualités esthétiques de !'oeuvre et
ont qualifié Oud comme 'social' sans <lire pourquoi.
Deux 'essais', les livres de G. Veronesi (1953) et de
K. Wiekart (1965) traitent une plus grande part de
!'oeuvre, mais suivent une même méthode de travail et
n'aboutissent qu'à une admiration élogieuse.
Fanelli (Néerl. 1978), qui traite surtout la période
1900-1940, décrit !'oeuvre d'Oud comme 'une recherche de calme et d'équilibre'. Les dimensions des logements d'ouvriers lui donnent souvent à réfléchir, par
exemple dans Ie quartier Kiefhoek (Rotterdam), ou
l'espace d'habitation et l'espace utilitaire sont réduits
au mm1mum.
B. Rebel, dans son étude sur 'L'Habitation ouvrière
de J.J. P. Oud', (1978) n'est guère satisfait des qualités
techniques. Comme Fanelli, son jugement se base sur
les normes actuelles et pas
celles de !'époque.
L. Benevolo (1964) loue les qualités esthétiques des
logements ouvriers d'Oud, mais ne dit pas un mot sur
les aspects sociaux. Ni lui, ni Fanelli, évoquent Oud
dans l'évolution d'après-guerre.
B. Zevi (1963) démontracombien 'larecherched'une
froideur calme, de formes d'un archaïsme absolu' caractérisent 'l'idéal culture! d'Oud'. Il vit dans l'interruption de !'échange dialectique avec 'Ie Stijl' une des
causes du néoclassicisme du batiment de la Shell. 'Plus
tard Oud fut', selon Zevi, 'capable de retourner à ses
sources, grace à une autocritique courageuse, mais !'enthousiasme réel et la tension en avaient totalement disparu'. 'Ses dernières oeuvres', dit-il, 'étaient intéressantes plutót parce qu'Oud était ce qu'il était, que par leurs
qualités'.

sur

Du point de vue historique, l'apogée de la création
d'Oud se situe dans les années vingt. Ensuite, durant
des années, son état psychique fut mauvais; démission
et oisiveté en découlèrent. Dans cette période extrèmement mauvaise se situe Ie début d'un nouvel épisode de
sa vie. Pour l'évolution future des possibilités d'Oud,
ceci fut vraisemblablement funeste, coïncidant avec la
crise économique et la guerre.
Aucun épanouissement ne suivit.
Oud était un homme difficile, <lont les motifs réels
se cachaient souvent derrière des prétextes. Il avait peu
d'amis et des contacts très superficiels avec ses collègues.

Il considérait longtemps van Ravesteyn comme son
égal, mais lui en voulut fort de sa prise de position dans
Ie jury de !'hotel de l'administration provinciale à La
Haye. La conviction que l'architecture est plus que purement fonctionelle et que !'ornement peut jouer un
róle positif, Ie plaçait dans une situation exceptionnelle. Il n'avait pas la vie facile, ce qui était dû aussi par
son caractère, mais ce même caractère d'Hollandais du
Nord fanatique avec des ancêtres droits et calvinistes,
lui permit de travailler comme il l'a fait.
Ce travail à force vulnérable, fit parfois de lui une
mauvaise tête, qui savait attaquer ses adversaires avec
une humour cynique. Une remarque acerbe était excusée par la référence à un filosofe connu ou à un personnage historique.
Mais Oud savait être aimable, !à ou c'était nécessaire ou par besoin personnel.
Il n'était pas membre d'une organisation syndicale,
mais il était respecté par la direction du B.N.A. (Union
des architectes Néerlandais). Il annula son inscription
au registre des architectes quand il apprit, qu'il devait
payer pour cela une contribution annuelle.

Oud était un individualiste trop obstiné pour faire
école. Il ne supportait aucun collaborateur de classe et
coöpérer avec lui était difficile car ses points de vue
pouvaient changer d'un moment à l'autre.
Vraisemblablement aucun de ses collègues n'aurait
su déployer Ie même talent, Ie même charme et la même
persévérance qui lui permettaient d'influencer ses clients
comme Ie fit Oud. Son livre 'Architecturalia' nous l'explique.
Le grand mérite de ses nombreuses publications
après 1945 est surtout d'avoir écrit pour un grand public
non spécialisé, qui se rendait ainsi peut-être compte
pour la première fois du fait, que l'architecture détermine la qualité de l'environnement et, par là-même, Ie
bien-être de l'homme.
L'intérêt pour Oud et son oeuvre croît. Comme remède
contre les formes maniérées et molles dans l'architecture des dernières années, l'ordonnance sévère et sans
compromis d'Oud, serait peut-être la meilleure solution pour une nouvelle clarté dans l'habitation et Ie
travail.

Summary
J.J. P. Oud was bom on9 February 1890 at Purmerend;
he <lied on 5 April 1963 at Wassenaar.
He wanted to become a painter, hut because of his
father's objections he chose architecture. He was looking for a training that would enable him to practise as
soon as possible. The Quellinus School at Amsterdam
offered a chiefly aesthetic education without the encumbrance of too much technica! instruction. Here
Oud got to know a daughter of Berlage; a close relationship with the father followed. Berlage's endeavours
to purify architecture of its nineteenth-century conceptions found a response in Oud. Through Berlage he also
gor to know the work of F. L. Wright. Wright too was
inclined to eliminate what was not of immediate importance for the design.
In 1906, at the age of 16, Oud designed his first house,
fora relative. Right from the beginning he proved to be
a careful and in some respects original designer.
In work that followed we see (nineteenth-century)
influences of J.Stuijt, his first employer, of Hermann
Muthesius and some others. Berlage's influence is noticeable for a long time in further developments.
In 1914 Oud moved to Leiden where he worked
together with W. M. Dudok on two projects. Here he
met the painter Menso Kamerlingh Onnes and the
dynamic and versatile Theo van Doesburg. In 1917 the
villa 'Allegonda' at Katwijk aan Zee was built, chiefly
after a design by Kamerlingh Onnes based on NorthAfrican dwellings. This has of ten later been considered
as the first example of cubist architecture.
In 1917 Oud joined Van Doesburg and his friends
the painters Mondriaan, Van der Leek and Huszár, the
architects Wils and Van 't Hoff and the poet Kok in
founding the magazine De Stiil. After World War I it
proved to have a renovating influence, which was inter-
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national and lasting, on the development of architecture and the art of painting.
Because of his endeavours to purify forms, Oud feit
closely related to this movement. When, some years
later, he f elt that here too a dogma was becoming
rigid, he turned his back on the movement. The years
1916-1922 constitute in Oud's work a transition
period of built designs under Berlage's influence and
unbuilt projects such as the beach-boulevard (1917)
and the factory at Purmerend (1919) with which he
made a name for himself.
Oud himself saw no future in a design like the
factory at Purmerend, even if here, apart from Wright's
influence, there was the first architectonic translation
of Mondriaan's neo-plasticist theories: a composition
of intersecting horizontal and vertical building-parts,
which, according to Mondriaan, was the only way to
depict equilibrious proportions. Oud saw a <langer of
mannerism in this architectonic development. Later on
Dudok would gratefully make use of it in his Bavinck
school (Hilversum, 1922).
In 1918 Oud was appointed architect to the municipal housing authority of the city of Rotterdam, where
he was put in charge of designing large blocks of
workers' houses.
After attending congresses on standardization and
rationalization he succeeded in responding to these
issues with what were then quite new solutions. He
made an international reputation with the municipal
housing at Spangen and Tussendijken.
With his design for the Oud-Mathenesse estate, and
especially with the surveyor's shed, Oud showed that
he had taken to heart Mondriaan's criticism of his
lecture of 1921 'About future architecture and its
architectonic possibilities'.
Yet this lecture more or less marked his farewell to

De Stijl. After that, Oud kept in touch with the Bauhaus far many years, first in Weimar, then in Dessau.
Without the influence of De Stijl, the Bauhaus would
never have achieved the importance that is given to it
now. This can be seen in a comparison between Oud's
design far the Kallenbach house in Berlin (1922) and
the design by Gropius far the same house. The latter
proves to be still under expressionist influence.
In the series of Rotterdam projects, Oud showed
himself more and more to be a pioneer of the 'New
Building'. His architectonic and aesthetic care were his
great strength.
The invitation to contribute to the Weissenhof exhibition project in Stuttgart (1927) consolidated his
reputation: with Mies van der Rohe, Gropius and Le
Corbusier, he belonged to the great faur of architecture.
Hitchcock and Johnson named this trend the 'International Style', which with its flat roofs and white
plastered walls as main characteristics would f ind a
ready market in the USA.
Oud was overburdened and his psychic health was
graduall y getting worse, leading to a crisis in 19 2 7.
Contact with his colleagues was far the greater part
braken off.
In 1933, he was granted honourable dismissal from
his position at Rotterdam, in the middle of the economie crisis. Oud recovered only slowly.
There was no work far him.
When he again took part in discussions, with a
lecture in 1935, he proved to be unhappy with the extreme sobriety of pure functionalism, which was steadily gaining ground. Oud's private commissions were of
a different character. The first of these - interiors far
the passenger steamer 'Nieuw Amsterdam' - gave him
an opportunity to employ better materials and less
essential farms, in accordance with the wishes and expectations of highly indulged passengers.
This development was continued in the design far
an office building far Shell (19 3 8), in which the power
of a dominating manager was expressed.
This evolution can be partly explained as a reaction
to the limitation of possibilities of the previous years,
but the tendency was already present in earlier work
(Hoek van Holland, Brno), and also it suited the mood
of its time. Oud would later maintain that it was a
matter of consistent development.
After World War 11, Oud faund to his great disappointment that his new ideas faund little response
outside The Netherlands. In the USA, the appreciation
of the International Style was at its height, and there
especially the development of Oud's ideas was considered to be 'treason'. Oud carne later to admit that
perhaps he had gone too far.
After the Shell building carne the savings bank in
Rotterdam, designed during the War (1942).
The Esveha building (1950), designed in 1948,
shows a much more austere style.
Oud was not given any large commissions in the
rebuilding of Rotterdam, possibly as a result of his
sticking to the Witteveen townplan, which was put
aside by the latter's successor.
Oud felt neglected and behaved aggressively; this
was evident above all in his fight with the 'Delft
School', the traditionalists who were given the best
opportunities in reconstruction work.
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The lyceum building (1956) in The Hague shows a
simplified character, connecting it with Oud's pre-war
ideas about the New Building (around 1925), which he
called his 'poetic functionalism'.
In place of ornament there is now a strong tendency
to use monumental accents in functional parts. The
design far the Bio Vakantieoord (Arnhem, 1960) is a
continuation of this vein, even if the monumental
farms do not result so much from purely functional
elements.
The later designed and executed projects justify the
view that Oud does not display any new mastery here.
He was unsurpassed in making the most of the groundplan and in the minute working-out of detail; this
could go together with surprising architectonic effects.
The pre-war housing projects still draw international
attention. His single post-war housing project did not
carne up to this level and was never published. One
recognizes the professional skill, the careful detailing,
but a severe arrangement seems to take the place of
inspiration and to suppress plasticity. lt seems as if
increasing carefulness must compensate uncertainty.
This applies especially to the congress building (195663) at The Hague. Oud rejected teamwork, but by
himself he could not cape with the enlarged scale of
work brought by modern technics.

phase of life: the 'mid-life crisis'. This, together with
the economie crisis and the war years, was evidently
fata! far the further development of Oud's potential.
There fallowed no period of great creative achievement.
Oud was a complicated human being whose real
motives were often hidden by feigned arguments. He
had few real friends and never more than a very superficial contact with colleagues. For a long time he
looked upon Van Ravesteyn as a peer, but was greatly
angered by the latter's opinions in the jury of the
Provinciehuis competition at The Hague.
The conviction that architecture is more than pure
functionalism and that ornament can play a positive
part put him in an isolated position. lt fallowed from
his character that life should be difficult far him at
times, but the same character of the fanatica! NorthHollander with a strictly Calvinist upbringing also
made it possible far him to work in the way that he did.
This quality of vulnerable strength sometimes turned
him into an aggressive fighter who could attact opponents with cynical humour. He would apologize far a
tart remark by referring to the philosopher or some
other famous historica! person who had been responsible far the pronouncement. But if necessary, or just

Oud's pre-war critics, Hitchcock and De Gruyter, spoke
only of the aesthetic qualities of the work, as was usual
at that time. They described his work as 'social' without explaining why. Two post-war hooks, by G. Veronesi (1953) and K. Wiekart (1965), treat a greater part
of the oeuvre, but approach it in the same way-expressing only admiration, without criticism.
G. Fanelli (Dutch 1978), who mainly covers the period 1900-40, sees Oud's work as 'characterized by a
search far rest and balance'. In the workers' houses he
calls the measurements 'aften rather risky, as in the
Kiefhoek estate, where the living-room and the rooms
far utilitarian provisions have been limited to a minimum'.
In an essay on 'The workers' houses of J.J. P. Oud'
(1978) B. Rebel speaks rather negatively of their technica! quality. Like Fanelli, his judgement is evidently
based on today's standards and not on those of 1925.
L. Benevolo praises the aesthetic qualities of Oud's
workers' houses, but is silent about the social aspects.
Neither he nor Fanelli mention Oud's name in connection with post-war developments.
B. Zevi (1963) showed how 'the search far impersonal rest and far archaic absolute farms is characteristic
of Oud's cultural ideal'. He saw the interruption of the
dialectica! reciprocity with De Stijl as the cause of the
neo-classicism of the Shell building. 'Afterwards Oud
could return to his origins, thanks to brave self-criticism, but the real ardour and the tension had entirely
disappeared', according to Zevi. The last works he saw
as 'more important because he was what he was, than
because of what he made'.
The culminating point of Oud's creative production,
historically speaking, lies in the 192o's. After then he
was in a psychically bad condition far a number of
years; dismissal and unemployment fallowed. In this
utterly unfavourable period lies the beginning of a new
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because he felt like it, Oud could also be charming.
He was not a member of a trade-union, but he was
always treated with the utmost deference by the committee of the Dutch architects' organization. He cancelled his membership when he faund out that he had
to pay an annual contribution far his qualification.
Oud was too much of a wilful individualist to have
many fallowers. He could not get on with collaborators of any callibre, and in any case, co-operation was
difficult because of his unpredictability in changing
previously firm proposals. He would have been unlikely to find a collaborator who matched his own talent,
and charm and persistence in dealing with the project
and the people. His booklet 'Architecturalia' is the best
proof of this.
The great merit of his articles after 1945 is above all
the fact that he wrote far the lay public, which perhaps
now far the first time realized that architecture defines
the quality of the surroundings and is therefare important far human welfare. The interest in Oud has increased a great deal. Seen against the mannered weak
farms of much recent architecture, Oud's austere arrangements might show the way to a new clarity in
living and working.
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Lijst van ontworpen
en uitgevoerde werken
p = prijsvraagontwerp (niet uitgevoerd)
s = schetsontwerp
(niet uitgevoerd)

Het vroege werk
Woonhuis A. Oud-Hartog
Venetiën 7, Purmerend
ontwerp 1906; uitvoering 1906; +
Woonhuis Beets
Herengracht 23, Purmerend
ontwerp 1910; uitvoering 1910; +

+ = in goede staat
o = iets gewijzigd
x = gesloopt
v = verminkt
Arbeiderswoningen
(metW.M.Dudok)
Leiderdorp
ontwerp 1914; uitvoering 1915; x
Woonhuis mevrouw Van EssenVinckers
Mathijssenhoutweg 37, Blaricum
ontwerp 1915; uitvoering 1915; +
Volks badhuis
Blaricum
ontwerp 1915; p

Woonhuis Brand
Zuiderweg 159, Beemster
ontwerp 1910/ 12; uitvoering
1912;+
Woningen en verenigingsgebouw
Werkmansvereniging 'Vooruit'
Julianastraat, Purmerend
ontwerp r9rr; uitvoering 1911; +
Tennisclubhuisje
Purmerend
ontwerp r9rr / r2; s
Woonhuis
Julianastraat 54, Purmerend
ontwerp 1912; uitvoering 1912; +
Woonhuis G. Oud
Uiterweg 45, Aalsmeer
ontwerp 1912; uitvoering 1912; o
Bioskoop Schinkel
Dubbele Buurt 16, Purmerend
ontwerp 1912; uitvoering 1912; v
Winkel-woonhuis Van Lent
Kerkstraat, Heemstede
ontwerp 1913; uitvoering 1913; x
Winkel-woonhuis Van Bakel
Binnenweg 41, Heemstede
ontwerp 1914; uitvoering 1914; v

Verzorgingshuis
Hilversum
ontwerp 1915; p
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Noodwoningen onder viadukt
Rotterdam
ontwerp 1918; s
Standaardwoningen voor arbeiders
Rotterdam
ontwerp 1918; s
Dubbele arbeiderswoning in
gewapend beton
Rotterdam
ontwerp 1918; s

Pakhuis wed. G. Oud Pzn & Co
Purmerend
ontwerp r915/r6; s

Spangen, blok I en blok v
Spaanse Bocht, Rotterdam
ontwerp 1918; uitvoering 1918; +

Woonhuis W. de Geus
Broek in Waterland
ontwerp 1916; uitvoering 1916; +

Spangen, blok VIII en blok I x
Spaanse Bocht, Rotterdam
ontwerp 1919; uitvoering
1919/20;+

Woonhuis Blaauw
Alkmaar
ontwerp 1916; s
Drie villa's onder één kap
Zutphense straat rr, 13, 15, Velp
ontwerp 1916; uitvoering 1916; o
Ambachtsschool
Den Helder
ontwerp 1916; p

Woonhuis Hout man
Zuiderweg r ro, Purmerend
ontwerp 1914; uitvoering 1914; x

Villa' Allegonda' (verbouwing)
samen met M. Kamerlingh
Onnes
N. Boulevard, Katwijk aan Zee
ontwerp 1916; uitvoering 1917; v

Woonhuis Moerbeek
Wheere, Purmerend
ontwerp 1914; uitvoering 1914; x

Vakantiehuis 'De Vonk'
Westeinde 34, Noordwijkerhout
ontwerp 1917; uitvoering 1918; +
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Werken in dienst van de
gemeente Rotter~am
en privé 1918-1933

Militair Tehuis
Den Helder
ontwerp 1915; p

Verbouwing woonhuis jhr.
A.Rappard
Rapenburg 45, Leiden
ontwerp 1917; uitvoering 1917; o
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Huizenrij aan Strandboulevard
Scheveningen
ontwerp 1917; s

Ontworpen en uitgevoerde werken

Atelier in de duinen (privé)
(voor Van Doesburg)
Katwijk aan Zee
ontwerp 1919; s
Fabriek en entrepot (privé)
Purmerend
ontwerp 1919; s
Wóonwijk Tussendijken
Rösener Manzstraat en zijstraten,
Rotterdam
ontwerp 1920; uitvoering
r920/23;v/x
Woonhuis dr. Kallenbach (privé)
Grünewald, Berlijn
ontwerp 1922; s
Woningbouw Oud-Mathenesse,
het 'Witte Dorp'
Schiedamseweg, Rotterdam
ontwerp 1922/23; uitvoering
1923;0

Arbeiderswoningen
Scheepvaartstraat, Hoek van
Holland
ontwerp I924; uitvoering I927; +
2e

Woningbouw Blijdorp
Rotterdam
ontwerp r93 r / 3 2; s

Werken als zelfstandig
architekt 1933-1963

Volksuniversiteit (privé)
Rotterdam
ontwerp I924/ 26; s
Café 'De Unie'
Coolsingel, Rotterdam
ontwerp I925; uitvoering I925; x
Kasten Collectie Domela
Nieuwenhuis (privé)
Museum Boymans, Rotterdam
ontwerp I925; uitvoering I925; x
Graf E. T.J.Dinaux (privé)
Heemstede
ontwerp I925; uitvoering r925
Arbeiderswoningen De Kiefhoek
Groene Hilledijk, Rotterdam
ontwerp I925; uitvoering r929; +
Rotterdamse Koopmansbeurs
(privé)
Coolsingel, Rotterdam
ontwerp I926; p

Stoelontwerpen Metz & Co
Amsterdam
ontwerp r93r/35
Werkkamer J.J. P. Oud
Rotterdam, Hillegersberg
ontwerp I933; uitvoering I933; x
Standaard zomerhuisje
Renesse
ontwerp I933; s
Huis op diep terrein
ontwerp r933; s
Groep van zes woningen
ontwerp r934; s
Woonhuis C.J.E.Dinaux
Haarlem
ontwerp r934; s
Brievenbus en deurknop voor
Kon. Begeer
Voorschoten
ontwerp r934; s

Hotel Stiassni (privé)
Brno
ontwerp I926; p
Woningen Weissenhofsiedlung
Killesberg, Stuttgart
ontwerp I927; uitvoering r927; +
Verbouwing villa 'Allegonda'
(privé)
N. Boulevard, Katwijk aan Zee
ontwerp I927/31; uitvoering
I927 / 3I; V

Atelierwoningen
Rotterdam, Hillegersberg
ontwerp I934/ 35; s
Woonhuis
Blaricum
ontwerp I935; s

Hoofdkantoor Bataafsche Import
Maatschappij (nu: Shell
Internationale Petroleum Mij.)
W assenaarseweg 80, Den Haag
ontwerp r938; uitvoering
r938 / 46;0
Wederopbouwplan Hofplein
Rotterdam
ontwerp r942/ 43; s

Winkels, woningen en bijkantoor
'Olveh'
Parkweg, Rotterdam
ontwerp r942 / 43; s

Dienstgebouw Ned. Hervormde
Kerk
Oostduin, Den Haag
ontwerp r95r; s

Winkelpand Meddens & Co
Blaak, Rotterdam
ontwerp r944; s

Poldertoren
Emmeloord
ontwerpr9sr; p

Bankgebouw Ned. Bank voor
Zuid-Afrika (advies)
Pretoria
ontwerp r946; s

Woonwijk Presikhaaf
3 60 woningen
Arnhem
ontwerp r95r; uitvoering
r95r / 53;+

Gemeentebibliotheek
Kiefhoek, Rotterdam
ontwerp I957; s

Provinciehuis voor Zuid-Holland
Den Haag
ontwerp I95I; p

Opzichterswoning met kaartverkoop 'De Hoge Veluwe'
Otterloo
ontwerp r958; s

Bio Vacantie-oord
Wekeromseweg 6, Arnhem
ontwerp I952; uitvoering
r952/60;+

Uitbreiding kantoor Shell Nederland N. v. met ir. Hans Oud
W assenaarseweg 80, Den Haag
ontwerp r959; s

r6o woningen Hoograven II (in
feite door G. Th. Rietveld)
Utrecht
ontwerp I9 54; uitvoering
I955/57;+

Raadhuis (opzet i.v.m. keuze
situatie)
Rhenen
ontwerp r959/60; s

Kantoorgebouw 'Utrecht'
Coolsingel, Rotterdam
ontwerp I954; uitvoering
r958 / 6I;+

Uitbreiding Gemeentemuseum
(advies)
Den Haag
ontwerp I956/ 62; +

Standaardtype arbeiderswoningen
ontwerp r94 7 / 48; s

Ingang Polderhuis (met beeldhouwer Han Richters)
Wilhelminapolder
ontwerp I936; +

Verenigingszaal Vrijzinnig
Hervormden
Rotterdam
ontwerp r948; s

Huis voor drie gezinnen (privé)
Brno
ontwerp I928; s

Woonhuis D. Hannema (interieur)
Haringvliet, Rotterdam
ontwerp r936; x

Nationaal Legermonument
Grebbeberg, Rhenen
ontwerp r948; uitvoering r948; +

Werkkamer ir. M.J. I. De Jonge
van Ellemeet
Raadhuis, Rotterdam
ontwerp r930; uitvoering r930; x

Interieurs s.s. 'Nieuw Amsterdam',
'Noordam' en 'Zaandam'
Holland-Amerika Lijn, Rotterdam
ontwerp r937; uitvoering
I937/ 38;x

_Nationaal Monument (met John
Raedecker)
Dam, Amsterdam
ontwerp r949; uitvoering I949; +

Ontworpen en uitgevoerde werken

'De Adelaar', kantoortje fabriek
van koelgassen
Apeldoorn
ontwerp I95I; uitvoering r952; +

Nederlands Congresgebouw (uitvoering posthuum door ir.
Hans Oud)
Den Haag
ontwerp I956; uitvoering
I964/69;0

Kantoor Nederlandse Hoogovens
en Staalfabrieken
IJmuiden
ontwerp r947 / 48; P

Kerk Hersteld Apostolische
Gemeente De Kiefhoek
Groene Hilledijk, Rotterdam
ontwerp I928; uitvoering r929; o
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Laurenstoren en omgeving
Rotterdam
ontwerp r9 50; s
Nationale Levensverzekeringsbank
Velperplein, Arnhem
ontwerp r95r; s

Kantoorgebouw Esveha
Delftsestraat, Rotterdam
ontwerp r948 / 50; uitvoering
r950;+

Raadhuis
Amsterdam
ontwerp r937; p

Dubbel woonhuis
Bloemendaal
ontwerp r950; s

Spaarbank van Rotterdam
(in naam met A. A. van Nieuwenhuyzen)
Botersloot 25, Rotterdam
ontwerp r942; uitvoering
r954/55;+

Woonhuis Pfeffer-De Leeuw
Blaricum
ontwerp r936; s

Villa Mrs.Johnson (privé)
Pinehurst, North Carolina, v.s.
ontwerp I93I; s

Tweede Vrijzinnig Christelijk
Lyceum
Goudsbloemlaan, Den Haag
ontwerp r949/ 56; uitvoering
r956;+

Vredenburg, (stedebouwkundig
plan, supervisor)
Utrecht
ontwerp r949/ sr; uitvoering
r95r / 6r;v
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Woonhuis ir. E. Plate
Park Leeuwenstein, Voorburg
ontwerp r960; s
Plan voor een ideaalstad
ontwerp I96r; s
Schetsen uitbreiding raadhuis
Groningen
ontwerp I96r; s
Raadhuis schetsontwerp
Almelo
ontwerp r962 / 63;
uitvoering postuum r97I / 73; +

Biografische gegevens
r890
Geboren aan de Koemarkt te Purmerend op 9 februari.

Ontwerp eerste komplex arbeiderswoningen Spangen.
Woont: Schiedamseweg rroa, Rotterdam.

r896-r902
Lagere school en 'Franse school' te Purmerend.

I9I9
Ontwerpen voor een fabriek en entrepót te Purmerend,
eerste aanzet tot een kubistische architektuur.
Volgende blokken Spangen.
Reis naar Berlijn.
Geboorte van een zoon: Hendrik Emile (Hans).

I903-I906
Quellinusschool te Amsterdam.
Kennismaking met Corrie Berlage en haar vader H. P .
Berlage.
Teken~ en schilderlessen.
I906-I908
Opzichter-tekenaar bij J. Th.J. Cuypers en J. Smijt te
Amsterdam.
I908-I9IO
Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers.
Diploma bouw- en werktuigbouwkunde.
Kennismaking met W. M. Dudok.
I9II-I9I2
Toehoorder te Delft voor enkele kolleges.
Drie maanden in München bij prof. Th. Fischer.
Verloving met J. M. A. Dinaux.
I906-I9I3
Ontwerpen voor woonhuizen e.d., meest te Purmerend
en omgeving.
I9I3
Vestiging te Leiden.
Voorjaar I9I4 reis naar Italië.
I9I4-I9I5
Bouw arbeiderswoningen te Leiderdorp samen met
W.M.Dudok.
Kennismaking met H.H. Kamerlingh Onnes en familie.
Deelname aan enkele prijsvragen.
Werkt bij prof.ir.J.A.G.van der Steur aan vestiging
Nederlandsche Bank.
I9I6
Kennismaking met Theo van Doesburg.
Oprichting van de 'Leidsche Kunstclub "De Sphinx" '.
Bouw woonhuis 'De Geus', eerste samenwerking met
Van Doesburg.
I9I7
Oprichting van het tijdschrift De Stijl. Publiceert in
het eerste nummer.
Verbouwt villa 'Sigrid' tot 'Allegonda' te Katwijk aan
Zee met vader Menso Kamerlingh Onnes.
Ontwerp vakantiehuis 'De Vonk'.
I9I8
Bouw 'De Vonk' in samenwerking met Van Doesburg
en H.H. Kamerlingh Onnes.
Benoemd tot architekt bij de Bouwpolitie en Woningdienst te Rotterdam onder ir. A. Plate.
Trouwt 27 december r9r8 met mejuffrouw Dinaux.
Studie van volkswoningbouw en normalisatie.
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r920
Bezoek aan P. Mondriaan te Parijs, eerste en enige ontmoeting.
Reizen naar Kopenhagen, Duitsland en Engeland.
Studie van systeembouw.
I92I
Aanvang bouw blokken Tussendijken.
In bestuur van 'Opbouw', moderne invloed.
Lezing 'Over de toekomstige bouwkunst en haar architectonische mogelijkheden'.
I922
Ontwerpen voor Oud-Mathenesse en woonhuis dr.
Kallenbach.
Bezoek aan Berlijn en München.
Neemt afstand tot De Stijl.
r923
Bouw direktiekeet Oud-Mathenesse. Toepassing van
primaire kleuren. Toont werk op Bauhaus-tentoonstelling W eimar.
Houdt lezingen te Berlijn (2r.3), Maagdenburg (27.3),
Weimar (r7.8) en Amsterdam (r6.rn).
Wijst verzoek van L. Rosenberg voor ontwerp af maar
neemt deel aan de eerste Stijl-tentoonstelling in diens
kunsthandel te Parijs.
r924
Ontwerp huizenrij te Hoek van Holland.
Publikatie boekje gemeentelijke woningbouw Rotterdam naar Ouds ontwerp.
Lezingen te Praag (26.n) en Brünn (27.n).
I925
Benoeming tot korresponderend lid van de Zentrale
Vereinigung der Architekten Österreichs.
Ontwerp Kiefhoek.
Na inzending op de Internationale Tentoonstelling te
Parijs, een gouden medaille voor ontwerpen OudMathenesse en Tussendijken, een zilveren voor ingezonden kast, bestemd als berging van de prenten-kollektie Domela Nieuwenhuis in Museum Boymans te
Rotterdam. Kast verloren gegaan.
Tentoonstelling met de 'Novembergruppe' in de Berliner Sezession, samen met Hilberseimer, Gropius, Lissitzky en Mies van der Rohe.
Benoemd in het College van Advies van de v AN K.
Benoemd in het redaktiekomité van Bytová Kultura te
Brünn (Brno).
Tentoonstelling Städtische Kunsthalle Mannheim met
lezing.
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Ontwerp Rotterdamse Koopmansbeurs.
Overwerkt.
Verhuist naar Avenue Concordia 28a, Rotterdam.
1926
Publikatie Holländische Architectur als Bauhausbuch
nr. 10.
Lezing te Hamburg (april).
Tentoonstelling Bund Österreichischer Künstler te
Wenen.
Tentoonstelling Kunstgewerbe Museum Dresden.
Uitnodiging tot deelname aan de Weissenhofsiedlung
te Stuttgart.
Verbouwing villa 'Allegonda' en ontwerp woningen
Stuttgart.
Opnieuw overwerkt, reist naar Zwitserland en Italië.
1927
Lezing Landesmuseum Oldenburg. Slaat uitnodiging
prof. dr. W. Kreis te Düsseldorf op te volgen af.
Tentoonstelling 'Bauten von J.J. P. Oud' te Berlijn gehouden door Wasmuth.
Erelid Internationale Architektenbund Japan.
Tentoonstelling in de Sezession te Graz.
Tentoonstelling bij Karl Ernst Osthaus Bund te Hagen.
1928
Japans architektentijdschrift 'Shinkenschiku' wijdt
nummer aan Oud.
Schweizer Werkbund vraagt Oud vergeefs als opvolger
van prof. K. Moser aan de E. T.H. te Zürich.
Gaat met ziekteverlof en verblijft tijdelijk te Kijkduin
in een inmiddels gesloopte woning van Bijvoet en
Duiker, Duin laan II r.
1929
Princeton University, New Jersey, nodigt Oud vergeefs
uit voor in mei 1930 te houden lezingen.
Hannes Meyer, dan direkteur van het Bauhaus te
Dessau, vraagt Oud 'Meister' te worden. Wijst af na
lang beraad.
Terugkeer naar Rotterdam, vestigt zich te Hillegersberg met toestemming gemeentebestuur.
Adres: Villeneuvesingel 29.
1930
Hervat werkzaamheden als afdelingschef Gemeentelijke Woningdienst.
Bezoeken van Philip J ohnson, die in Duitsland verblijft.
Ontwerp woningbouw Blijdorp.
1931
Uitbreiding villa 'Allegonda'.
Opdracht woonhuis Mrs.Johnson in Pinehurst, u.s.A.
1932
De kommissie Volkshuisvesting verlangt het ontslag
van Oud.
Het Johnsonhuis wordt niet gebouwd als gevolg van
financiële malaise.
1933
Eervol ontslag met behoud van wachtgeld.
Vestigt zich zelfstandig te Hillegersberg.
Stoelontwerpen voor Metz & Co.
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Uitnodiging Museum of Modern Art en Columbia
University om lezingen te houden. Johnson zegt opdracht bouw nieuw museum toe. Bezoek van dean Columbia University en A. Barr van Museum of Modern
Art., N.Y. Oud bedankt; ook voor 'Opbouw' en is
terughoudend ten opzichte van Nieuwe Zakelijkheid.
Artikelen van M. J. Brusse in de NRC over mogelijk vertrek naar Amerika.
1934
Ontwerp woonhuis voor zwager C. J. E. Dinaux.
Ontwerp brievenbussen voor Kon. Begeer te Voorschoten. Werkt traag, dit belet uiteindelijk produktie.
Benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau.
Ontwerp zomerhuisje te Renesse.
1935
Ontwerp woonhuis te Blaricum en atelierwoningen te
Hillegersberg op initiatief kunstschilder H. F. Bieling.
Benoeming tot lid van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, als opvolger van Berlage.
Lezingen te Amsterdam en Blaricum 'Van moderne
schilderkunst en hedendaagsche techniek naar nieuwe
architectuur'.
Benoemd tot korr~ponderend lid van de Académie
d' Architecture de l'u\s s R.
Lezing te Delft voor het civiel- en bouwkundig studentengezelschap 'Practische Studie', over Nieuwe Zakelijkheid.
1936
Ontwerp woonhuis Pfeffer-De Leeuw te Blaricum. Niet
uitgevoerd wegens malaise.
Lezing 'Nieuwe bouw- en interieurkunst, haar ontstaan
en haar stroomingen' te Rotterdam en Amsterdam.
Tentoonstelling in de 'Rotterdamsche Kring': tekeningen, meubelen en foto's.
Uitnodiging om hoogleraar te worden aan Harvard
University. Nieuw bezoek van A.Barr. Weigert en beveelt W. Gropius met goed gevolg aan.
1937
Benoemd tot korresponderend lid van de kunstenaarsvereniging Manès te Praag.
Benoemd tot Hon. Corresponding Member van de
Royal Institute of British Architects.
Dingt mee in competitie voor ontwerp Amsterdams
raadhuis. Zonder succes.
Wint na inzending van arbeiders-woningontwerpen
'grand prix' op de Internationale Tentoonstelling te
Parijs.
Opdracht interieurs s.s. 'Nieuw Amsterdam', 'Noordam' en 'Zaandam'.
1938
Wint besloten prijsvraag hoofdkantoor Bataafsche Import Maatschappij in Den Haag en krijgt opdracht.
1939
Hernieuwde inzinking, ir. J. H. Albarda plaatsvervangend medewerker.
Begin bouw BIM-gebouw.
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1940
Na korte onderbreking van het werk toestemming van
autoriteiten om BIM-gebouw af te bouwen.
1941
BIM-gebouw onvoltooid in gebruik door 'Meelcentrale'.
Benoemd tot supervisor herbouw binnenstad Rotterdam (Coolsingel en omgeving).
1942
Opdracht Verz. Mij 'Olveh' voor flatwoningen, winkels en bijkantoor Parkweg, Rotterdam.
Opdracht nieuwbouw Spaarbank van Rotterdam,
Boters loot.
Opdracht van J. A. Ringers voor nieuw Hofpleinplan.
Ringers noemt Oud: 'Dictator van het Hofplein'.
1943
Werkt aan Hofpleinplan en Spaarbank.
1944
Opdracht 'Olveh' ingetrokken wegens stijging bouwkosten.
Opdracht Meddens & Co voor nieuwbouw aan de
Blaak.
Ir. van Traa wijzigt stadsplan met instemming van
dr. C. H. van der Leeuw.
1945
Opdracht Meddens & Co ingetrokken wegens onzekerheid bouwkosten.
BI M-gebouw door luchtmaanvallen op telefoon post
v-2 zwaar beschadigd. Herstel mogelijk en spoedig ter
hand genomen.
Besprekingen met ir. van Traa over noodzakelijke wijzigingen Hofpleinplan.
Internationale korrespondentie komt weer op gang.
Beperkt opdrachten in verband met vrees voor gezondheid.
1946
BI M-gebouw voltooid en internationaal gepubliceerd.
Advies aangaande elders ontworpen plan voor de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika te Pretoria.
Steunt Dudok bij diens wederopbouwplan voor Den
Haag.
Nieuw basisplan Rotterdam wordt aangenomen: Hofplein-ontwerp van Oud definitief van de baan.
Begin van de 'Delftse-Schoolstrijd'.
1947
Verzet zich in de Rijkscommissievoor de Monumentenzorg tegen verminking van het Rijksmuseum (dichtbouwen passage).
Uitnodiging tot deelname aan prijsvraag hoofdkantoor
Kon. Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken.
Opdracht voor het ontwerpen van een hoofdgebouw
voor de Hervormde Synode en Kerkvoogdij (dienstgebouw) in het Park Oostduin te Den Haag.
1948
Dudok wint prijsvraag Hoogovens.
Oud in jury Walburgtoren te Deventer (spits) met dr.
J. Kalf en ir. S. van Ravesteyn.

239

Maakt bij Monumentenzorg bezwaar tegen restauratie
van de Laurenskerk te Rotterdam vanwege het vernieuwend karakter en geldverspilling.
Neemt deel aan de studie voor de wijk Pendrecht van de
CIAM-groep 'Opbouw'. Bezwaren tegen hoogbouw.
Veel artikelen tegen de Delftse School tussen 1948 en
1952.
1949
Opdracht stedebouwkundig plan Vredenburg te Utrecht.
Ook hier: opvolger van Berlage.
Steunt Dudoks uitbreidingsplan voor Den Haag tegen
het alternatieve plan '2000'.
Werkt aan twee nationale monumenten.
Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam. Oud
exposeert Hofplein, woonhuis Blaricum, ontwerp
Hoogovens en Grebbemonument.
1950
Krijgt prijs van f 400,- uitgereikt via Ministerie van
O.K. en w. door onbekende Nederlander, wegens verd_ienste voor de bouwkunst. Verzet tegen Minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting In ' t Veld, die
Zweedse woningbouw ten voorbeeld stelt.
Stelt alternatief ontwerp restauratieLaurenskerk Rotterdam voor.
1951
Uitnodiging tot deelname aan prijsvraag Provinciehuis
voor Zuid-Holland en voor een Poldertoren te Emmeloord.
Stedebouwkundig ontwerp Vredenburg gereed, wordt
vervolgens supervisor voor ingediende bouwplannen.
Jubileumtentoonstelling 'Oud 60 jaar' in Museum
Boymans.
Opdracht voor 360 woningen' te Arnhem, Presikhaaf.
Wijst opdracht Bijenkorf Rotterdam af: heeft bezwaar
met tweede architekt (A. Elzas) te moeten werken.
Stijl-tentoonstelling te Amsterdam.
1952
Bedankt voor 'Opbouw': te nuchter realistisch, normalisatie ontbreekt.
Architectural Review weigert artikel 'Building and
Teamwork'.
Voelt zich gepasseerd bij woningbouw 1IO Morgen,
Rotterdam-Noord.
Lezing voor de Van Eyck-Academie te Maastricht:
'Schilderkunstige bedoelingen, architectonische resultaten'.
Supervisor Wright-tentoonstelling, Rotterdam.
1953
Prijsvraagontwerp van Peutz voor provinciehuis voor
Zuid-Holland wordt gekozen. Oud verwijt dit vooral
jurylid Van Ravesteyn.
Gast van de stad Darmstadt bij 7oe verjaardag architekt O. Bartning.
Plannen Synode op Oostduin ondervinden ernstige
vertraging door noodzaak wijziging uitbreidingsplan
wegens overschrijding toegelaten bebouwingspercentage.
Verhuist naar Wassenaar, Doormanlaan 43, ten dele
vanwege miskenning te Rotterdam.
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1954
Opdracht samen met G. Th. Rietveld voor de bouw van
160 woningen te Utrecht, Hoograven 11. Trekt zich
spoedig terug vanwege te grote verantwoordelijkheid.
Opdracht voor kantoorgebouw Levensverzekering Mij
'Utrecht' aan de Coolsingel te Rotterdam.
Benoemd t@t korresponderend lid van de Freie Akademie der Künste te Hamburg.
Neemt zitting in erekomité Dudok 70 jaar.
Benoemd tot lid van jury prijsvraag hoofdkantoor
Montan Union te Saarbrücken.
Film 'Moderne Architectuur' van R. Hornecker, uitgebracht door het Ministerie van o.K. en w. Acht te
weinig aandacht besteed aan zijn werk.
1955
Uitgifte van postzegels met BIM-gebouw, Amsterdamse Beurs, Raadhuis Hilversum, fabriek van Van Nelle
en Pakketpostkantoor Den Haag.
Uitnodiging voor ontwerp raadhuis te Apeldoorn.
Bezoekt Saarbrücken voor jurering hoofdgebouw
Montan Union.
Eredoctor aan de Technische Hogeschool te Delft.
Promotor: prof. ir.J. F. Berghoef.
Benoemd tot buitengewoon lid van het Kon. Instituut
van Ingenieurs.
1956
Brengt samen met S.J. van Embden en H.M. Kraayvanger advies uit aan de Minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting over het herbouwplan Nieuwmarkt
te Amsterdam.
Benoemd tot adviseur inzake de architektonische verzorging van de Nederlandse inzending op de Algemene
Wereldtentoonstelling te Brussel. Verzet zich vergeefs
tegen de bouw van een Philips-paviljoen binnen de Nederlandse inzending, commercieel daar niet thuishorend. Architekt: Le Corbusier.
Gemeenteraad van Den Haag besluit met algemene
stemmen tot opdracht aan Oud voor het ontwerp van
een congresgebouw in het plan Zorgvliet.
Bedankt voor opdracht Raadhuis Apeldoorn. (Slechts
enkele situatieschetsen vervaardigd.)
Benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
1 957
Ontwerp bibliotheek Kiefhoek, wegens bestedingsbeperking niet uitgevoerd.
Verdedigt zijn aandeel in de ontwikkeling van de Stijlprincipes tegen interpretaties van Hammacher, Vriend,
Fischer, Jaffé en Karsten.

Woningen te Stuttgart onder 'Denkmalschutz' gesteld
en gerestaureerd.
Benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold 11.
Publikatie eerste plan voor het congresgebouw.
Keert zich tegen het Utrechtse verkeersplan Feuchtinger
om de buitensingels te dempen.
Benoemd tot jurylid voor een nieuw theater in de stad
Luxemburg.

1959
Lezing op de Hogeschooldag van de T.H. te Delft:
'Zijn er nog architecten?'
Zegt medewerking Synode op vanwege oponthoud
door te wijzigen bestemmingsplan. Gemeente Utrecht
wil supervisie beëindigen, mogelijk als gevolg van stellingname tegen plan Feuchtinger.
Publiceert in eigen beheer onder pseudoniem H. Trautrottl 1a. Eben. Künstler-Erlebnisse, Gedankenvolles
und Gedankenleeres'. Mogelijk een persiflage op publikaties van de schilder Paul Citroen.
1960
Akademie der Künste te Berlijn benoemt Oud tot buitengewoon lid van de afdeling Bouwkunst.
Bij voorbereidingen van een Stijl-tentoonstelling te
Rome wenst Oud vooral nadruk op 'De Stiil' als groep
en op het sociale aspect. Publikatie van het boekje
'Mein Weg in De Stiil'.
1961
Acht zich tekort gedaan door Columbia University die
Le Corbusier, Gropius en Mies van der Rohe eert als
pioniers van het moderne bouwen, terwijl zij allen
vruchten plukten van De Stijl.
Werkt een gewijzigd plan uit voor het congresgebouw
naar een gewijzigd programma van eisen.
Supervisorschap Vredenburg door de gemeente Utrecht
beëindigd.
1962
Adviseur voor uitbreiding van het Gemeentemuseum in
Den Haag naar ontwerp van Sj. Schamhart en J. Heiligers.
Schetsplan voor een raadhuis te Almelo.
Voorbereiding van de bundels 'Ter wille van een levende bouwkunst' en 'Architecturalia'.
Oprichting N.V. Nederlands Congresgebouw. Rijksgoedkeuring voor de bouw verleend rond maart 1963.
Publikatie Mondriaan samen met L.J. F. Wijsenbeek.
1963
Na opera tie in februari volgt traag herstel.
Overlijdt aan hartaanval op 5 april.

1958
Erelid van de Academia de heli' Arte te Venetië.
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Curriculum Vitae
ir. H.E. Oud
Hendrik Emile (Hans) Oud werd geboren te Rotterdam
Delftshaven op 5 oktober 1919 als zoon van architekt
J.J.P.Oud en J.M.A.Oud-Dinaux.
Na de lagere school (te Rotterdam, Kijkduin en Hilligersberg) en de hbs (Bergsingel te Rotterdam) volgde
hij de opleiding voor civiel ingenieur aan de Technische
Hogeschool te Delft waar hij in 1948 afstudeerde.
Direct na de oorlog trad hij in dienst van ir. A. H.
van Rood c.i., b.i. te Wassenaar, waar hij werkte aan
utiliteitsbouwprojecten, o.a. voor de Hoogovens te
Velzen. Na het overlijden van Van Rood verliet Oud
het bureau eind 1948 en trad in dienst van het Bouwcentrum te Rotterdam, belast met studies op het gebied
van fabrieks- en ziekenhuisbouw. De wetenschap dat
het Bouwcentrum-werk per definitie theoretisch moest
blijven deed hem na anderhalf jaar besluiten de theorie
te verwisselen voor de praktijk: hij werkte een jaar als
bedrijfsingenieur in dienst van een aannemingsbedrijf.
Het komplex van opgedane ervaringen wees ten slotte de weg: in 1952 vestigde Oud zich als zelfstandig
architect te Wassenaar. De conjunctuur van de jaren
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vijftig en zestig zorgde voor opdrachten van toenemende omvang: enkele drukkerijen, de uitbreiding van het
kantoorgebouw van de Verzekeringsmaatschappij 'Holland van 18 59' te Dordrecht (waarvoor ir. S. van Ravesteyn het eerste deel bouwde), de Bio Mytylschool te
Arnhem (1963-'64) en een latere uitbreiding daarvan
(1973-1977), het kantoorgebouw 'Oostduin' voor de
B.I.P.M. (Shell) te Den Haag (1954-1969). ].]. P. Ouds
Bio Vakantie-oord (1952-1960) werd uitgevoerd onder
leiding van vader en zoon samen.
Na het overlijden van vader J.J.P.Oud in 1963
werd Hans Oud benoemd tot uitvoerend architekt van
het Nederlands Congresgebouw te Den Haag. De voltooiing van de grote werken in 1969 deed hem besluiten het bureau niet in grote omvang voort te zetten,
maar zich bewust tot kleinere opdrachten te beperken.
Hij vestigde zich in de zuidwest-hoek van Friesland.
Tussen 1971 en 1973 bouwde Hans Oud, samen
met H.Dethmers - oud-medewerker van J.J. P. Oudhet laatste ontwerp van Oud sr.: het Raadhuis van
Almelo.
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Stellingen
I.

Van de invloeden die Oud in zijn werk onderging waren na Berlage
Van Doesburg en Mondriaan de belangrijkste. Er is gegronde reden
om aan te nemen dat ook het ontwerp van de trap in het Vakantiehuis
De Vonk van Van Doesburg afkomstig is.

2.

In tegenspraak tot stelling 5~· van A. W" Reinink bij zijn proefschrift
(1965) over K. P.C. de Bazel is her lijnenspel van de betimmering aan
de Directiekeet van Oud-Mathenesse (1923) en aan het Café De Unie
(1925) niet ontstaan onder invloed van Lauweriks.

3. Ouds praktische oplossingen waren steeds esthetisch behandeld, zijn

esthetische oplossingen waren niet altijd praktisch verantwoord.
4. Oud heeft in het bouwen steeds de kunst betrokken en kon zich

daarom niet verenigen met de radicale opvattingen van de funktionalisten.
5. Hoewel Oud een afkeer had van ambtenaren en ambtenarij, maakte

hij zijn beste werken als ambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam.
6. Beheerders van het Vakantiehuis De Vonk komt lof toe voor de zorgvuldige wijze waarop men reeds 65 jaar lang de kleuren van Van
Doesburg volgens schema heeft gehandhaafd.
7. Het verdient aanbeveling de rol van de kunstenaarsweduwen in de
kunstgeschiedenis te bestuderen.
8. Studenten in de kunstgeschiedenis die architektuurgeschiedenis als

hoofdvak kiezen zouden stage dienen te lopen op een architektenbureau om te leren tekeningen te lezen en er mee om te gaan. Dit zowel
in het belang van de historie als voor het in stand houden van onze
archieven.
9. Te vaak nog wordt voor prognoses gesproken over 'blauwdrukken'

voor de toekomst. De blauwdruk als procédé is verleden tijd, hij kan
bovendien het daglicht niet verdragen.
10.

Bij bestuderen van correspondentie uit de jaren twintig geeft de snelheid waarmee men toen brieven bleek te kunnen wisselen vandaag
aanleiding tot diep respekt voor de posterijen van toen.

1 I.

Het welslagen van een mechanische bewerking is afhankelijk van de
juiste wijze van inklemming.

r 2 . Indien gebruikers van een aangelegde omgeving hun eigen p<\den
banen bewijst dat de ondeugdelijkheid van de ontworpen situatie.
Ir. H.E. Oud~ 27 april 1984
,, Stelling s luidt:
In de detaillering van het houtwerk aan de directiekeet voor Oud-Mathenesse (1922) en van De Unie (1924) van J.J. P. Oud is invloed aanwijsbaar
van het werk van J. L. M . Lauweriks.

