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WOORD VOORAF
De Amsterdamse School in Groningen werd in Amsterdam geboren in het kantoor van architect Eduard Cuypers (1859-1927)
aan de Jan Luijkenstraat 2, recht tegenover de zijkant van het Rijksmuseum. Eduard was een neef van de beroemde en omstreden
Pierre (Petrus) Cuypers, de architect van het Rijksmuseum, die bezig was Nederland zoveel mogelijk vol te bouwen met katholieke
bolwerken in neogotische stijl. Honderd kerkontwerpen maakte Pierre Cuypers, waarvan er zeventig verspreid over Nederland
werden gebouwd. Ook Eduard die het vak van oom Pierre had geleerd, hield zich aanvankelijk met neogotische bouwkunst bezig,
met het treinstation in ’s Hertogenbosch uit 1896 als meest in het oog springend voorbeeld. Waarna, in 1909, het naar zijn
ontwerp gebouwde, in rode baksteen opgetrokken station van Veendam van een meer zakelijke bouwopvatting zou getuigen.
In de als archaïsch omschreven ideeënprincipes van Pierre Cuypers bleken achteraf allerlei kiemen aanwezig waaruit zijn
leerlingen een heel nieuwe bouwstijl ontwikkelden die, wat Berlage en De Klerk betreft, sterk van elkaar verschilden. Het
rationalisme van Berlage ging uit van een ruimte-ideaal en streefde ernaar de vorm in overeenstemming met de inhoud te
brengen. De Amsterdamse School stelde zich daar, in de persoon van Joan van der Mey en in mindere mate van Michel de Klerk,
tegen teweer. Eigenlijk was de expressie, de versiering en de speelsheid in hun ogen belangrijker dan de inhoud. Beide nieuwe
richtingen in de architectuur gingen uit van de in de Middeleeuwen gewortelde gemeenschapszin, van het ontwikkelen van een
bouwstijl als totaalontwerp. Geheel volgens de opvattingen van Pierre Cuypers, via zijn neef Eduard, was de binnenkant net zo
belangrijk als de buitenkant (met het Rijksmuseum als duidelijk voorbeeld), het gebouw met de inrichting met meubels,
ornamenten en kleurstelling. De baksteenstijl van de Amsterdamse School zette zich binnen voort in een geglazuurde variant.
Het baksteen verwees niet alleen naar de eeuwenlange Hollandse bouwtraditie, maar ook naar de arbeid van de handwerksman.
Vanuit deze gedachte werden de ontwerpen van Berlage en J.J.Oud enerzijds en die van de Amsterdamse School anderzijds
veelvuldig ingezet voor woningen voor de arbeiders, maar vanuit heel andere principes. Van der Mey was een uitgesproken
tegenstander van het toepassen van het socialisme op de kunst. In zijn ogen was het socialisme te collectivistisch en te
materialistisch. Juist het individu moest in de eigentijdse maatschappij tot zijn recht komen. Berlage en J.J.P Oud zagen dat totaal
anders. In de ontwerpen van de Amsterdamse School enerzijds en Berlage anderzijds is dat verschil terug te zien, maar het is toch
opmerkelijk hoeveel overeenkomsten in detail beide stijlen laten zien. Het expressionisme in de ontwerpen van Berlage vinden we
ook terug in dat van de Amsterdamse School. Aan de andere kant is er geen groter verschil aan te wijzen als we bijvoorbeeld het
Amsterdamse Beursgebouw van Berlage naast het Scheepvaartkantoor van Van der Mey plaatsen.

Spaandammerplantsoen 48-55 Amsterdam.
Detail Woningbouwcomplex voor
Woningbouwvereniging “Eigen haard”. (1914-1918)
Architect: Michel de Klerk.
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Het Amsterdamse Scheepvaartskantoor
aan de Prins Hendrikkade, ook wel het
‘Scheepvaarthuis’ genoemd, is het resultaat
van een samenwerking van verschillende
kunstenaars . Het werk van beeldhouwers
Hildo Krop, Willem Brouwer, Hendrik van
den Eijnde, Antoon Rädecker en Joop van
Lunteren is terug te vinden in de ontelbare
dakversieringen, ornamenten en gevelbeelden.
Architect: Joan Melchior van der Mey ism
Michel de Klerk en Piet Kramer.
(Bouw 1912 - 1916)
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Ook glaskunstenaar Willem Bogtman en meubelontwerper Carel Lion Cachet hebben hun
bijdrage geleverd aan dit ‘Gesamtkunstwerk’. In het pand moest volgens opdrachtgever de rijke
scheepvaarttraditie van Nederland vertegenwoordigd worden. Dit is in de vele ornamenten en
details terug te zien. In de glas-in-lood kap heeft Willem Boghtman boven het trappenhuis een
wereldkaart aangebracht.
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De benaming Amsterdamse School, direct na de
opening van het Scheepvaarthuis voor het eerst
gebezigd door architect en kunstschilder Jan
Gratama in het Bouwkundig Weekblad, is het
product van een opmerkelijke samenwerking van
zoveel verschillende kunstenaars waarbij het
Scheepvaarthuis als gebouw tevens nadrukkelijk als
een kunstwerk werd beschouwd. Vanaf dat moment
werd de Amsterdamse School een niet meer weg te
denken begrip.

Vormprincipes

Woningbouwcomplex “Het Schip”,
Spaandammerplantsoen te Amsterdam. (1915-1916)
Links hoek Zaanstraat/Hembrugstraat “De Sigaar”.

Architect: Michel de Klerk.
Het bureau van Eduard Cuypers, in het door hemzelf ontworpen hoekpand aan
de Jan Luijkenstraat, dat nu een gerenommeerde kunstgalerie herbergt, wordt algemeen
beschouwd als de wieg van de Amsterdamse School. Er werden door hem en zijn medewerkers/leerlingen behalve gebouwen ook
kunstnijverheidsproducten ontworpen, zoals meubels, serviezen, lampen en ornamenten die het vormprincipe van de Amsterdamse
School moesten uitdragen. Dat vormprincipe verwijst naar verschillende bronnen. Wat terug te zien is in de soms sterk van elkaar
verschillende Amsterdamse School architectuur is de kunstnijvere gemeenschapszin van de Arts-and-Crafts beweging, de Wiener
Secession, het Symbolisme, de Jugendstil en de vormgeving in het voormalige Nederlands Indië waar het architectenbureau van
Cuypers connecties mee onderhield.
De belangrijkste medewerkers op het bureau van Cuypers in de ontwikkeling van de Amsterdamse School vanaf 1910 waren Michel
de Klerk, Piet Kramer en Joan van der Meij. Vooral Michel de Klerk heeft in Amsterdam een geheel eigen vorm van de Amsterdamse
School in de sociale woningbouw ontworpen die met niets te vergelijken valt.
Joan (Jo) Melchior van der Meij (Delfshaven, 1878) komt echter de eer te beurt als een van de oprichters van de Amsterdamse School
in 1912 het Amsterdamse Scheepvaartkantoor in die stijl te hebben ontworpen, in samenwerking met Piet Kramer en Michel de
Klerk. Van der Meij, beschouwd als een totaal onervaren architect, werd toch verkozen boven anderen. In zijn ontwerp kon hij zijn
indrukken verwerken die hij tijdens zijn reizen door Duitsland, Italië en Frankrijk van historische gebouwen had opgedaan. Die zijn
terug te zien in dakversieringen, ornamenten en gevelbeelden.
Het Scheepvaart kantoor werd in 1916 opgeleverd. Het diende op een eigentijdse manier de allure van de architectuur van de
Amsterdamse grachten te weerspiegelen. Voor beelden, ornamenten en andere versieringen betrok Van der Meij beeldhouwers als
Hildo Krop, Willem Brouwer, Hendrik van den Eijnde, Antoon Rädecker en Joop van Lunteren bij het totaalontwerp.
Glaskunstenaar Willem Bogtman en meubelontwerper Carel Lion Cachet onder leiding van interieurontwerper Theo Nieuwenhuis
leverden hun bijdrage, evenals een groep handwerkslieden uit Nederlands-Indië. Daardoor is het Scheepvaartkantoor wel een
‘Gesamtkunstwerk’ genoemd. De buitenkant oogt dan ook net zo spectaculair als de binnenkant.
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Berlage ergerde zich aan zulke architectuur waarin
bakstenen, dakpannen en natuurstenen elementen
geen verbinding maken met het gebouw zelf dat in
feite uit een betonnen skelet bestaat. Van der Mey
mocht dat beton in vrije fantasie ‘beplakken’ met
zelfstandige vormideeën, iets wat Berlage nooit zou
doen. Tussen vorm en functie was geen enkel verband.
Die onbekommerde vrijheid en drang tot versiering en
vrolijke expressie in alle onderdelen, bepaalde in hoge
mate de identiteit van de Amsterdamse School.
Michel de Klerk verbaasde zich erover dat Berlage zelf,
zoals hij in 1916 schreef ‘het fonkelnieuw product
van de cement-ijzerbouw verstopte achter een gordijn
van niet-functionele baksteentjes’. Dat sprak De Klerk
aan en hij werkte dat uit tot het grondprincipe van de
Amsterdamse School. Zo zien we dat Berlage
waartegen de Amsterdamse School zich afzette
ongewild medeontwerper is geweest van diezelfde
Amsterdamse School.
De Klerk heeft vooral zijn sporen nagelaten in enkele
grote, nieuwe stadswijken, zoals zijn bekendste
woonblok uit 1915/16 voor woningbouwvereniging
‘Eigen Haard’ in de Spaarndammerbuurt, ‘Het Schip’
geheten. ‘Paleisjes voor de Arbeiders’ werden ze
genoemd. Typerend zijn daar de laddervensters,
schoorstenen, terugwijkende, golvende gevelvlakken,
erkers en uitstekende geveltorens.

Raampartij, detail van bouwcomplex
“Het Schip” in de Zaanstraat te Amsterdam.
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Zowel de Amsterdamse School als Berlage hielden zich bezig met totaalontwerpen
in de sociale woningsector. Opvallend is dat in 1914/15 voor het ontwerp van
Berlage voor de grote uitbreiding van de zuidelijke stadswijk, Plan Zuid,
verschillende architecten van de Amsterdamse School, onder wie Michel de Klerk,
Pieter Kramer, Hendrik Wijdeveld en Jan Gratama, betrokken waren. Daardoor
werden Berlages ideeën zodanig overruled, dat de nieuwe wijk, bestaande uit
Rivierenbuurt, Stadionbuurt, Apollobuurt en de nieuwe De Pijp, uiteindelijk in
overtuigende Amsterdamse Schoolstijl werd opgetrokken. Van de invloed van
Berlage, de grondlegger van de moderne bouwkunst in ons land, is althans in het
oostelijk gelegen deel, weinig terug te zien. Nauw verwant aan de Amsterdamse
School zijn de woningbouwcomplexen van de uit Zwolle afkomstige architect Arend
Jan Westerman die het stadsbeeld in de nieuwe wijken van Amsterdam bepalen,
zoals in 1922 de Vierde Ambachtsschool aan de Postjesweg en twee jaar later het
Berlage Lyceum aan de Lodewijk Takstraat.

D ecoratieve bouwstijl
Het uitgangspunt van de Amsterdamse School is een decoratieve bouwstijl,
weliswaar vanuit de traditionele Hollandse rode en gele baksteen gedacht, maar
met een andere toepassing, zoals decoratief metselwerk, gevels met versieringen en
ornamenten, laddervensters, details van smeedijzer en een overwegend in
horizontale lijnen gedachte stijl, met verticale accenten. Bijzonder is ook het
beeldhouwwerk in baksteen. Het horizontale is niet alleen zichtbaar in de voor een
deel betrekkelijk lage bouwvolumes, maar ook in de meubelontwerpen, wanden,
deuren, trapversieringen en lampen. Het is echter vooral het in die tijd spectaculair
gebruik van kleur, rode raamlijsten, blauw geglazuurde bakstenen, afgewisseld met
blauwe dakpannen, variërende, oranjegele of rode gevelvlakken. Herkenbaar zijn de
golvende en aflopende vormen, de uitstulpingen en torentjes, maar ook de
beeldhouwwerken en de glas-in-lood ramen. Het doet in zijn ronde hoeken,
veelvormige lijn- en vormenspel denken aan het Italiaanse Memphis van de jaren
‘80, ook in het doortrekken van de architectuur in toegepaste kunst. Bekende
voorbeelden daarvan zijn niet alleen de complexen van sociale huurwoningen van
‘Eigen Haard’, maar ook van ‘De Dageraad’ in Amsterdam. Ook daar werd niet alleen
de buitenkant, maar ook het interieur tot op het kleinste detail vormgegeven. In de
loop der jaren werd de Amsterdamse School wat terughoudender en eenvoudiger
van vormgeving.
“De Dageraad”, Woningbouwcomplex
in volksbuurt “De Pijp”. (1920 - 1923)
Architect: Michel de Klerk en Piet Kramer
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Boven: Detail “De Dageraad”
Onder: Burgemeester Tellegenstraat, deel van
bouwcomplex “De Dageraad”. (1920 - 1923)
Architect: Piet Kramer.
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in provincie Groningen

N aar Groningen
Architecten elders in het land lieten zich inspireren door de scheppingen van Van
der Meij, Kramer en De Klerk. De Amsterdamse School beperkte zich daardoor
niet tot Amsterdam. De Amsterdamse School-architecten bouwden zelf niet in de
provincie. Alleen Berlage ontwierp in 1894 in de stad Groningen de Villa Heymans
met zijn Jugendstil-voorkomen en in 1930 in Usquert het Raadhuis, al is ook dat,
ondanks zijn expressionistische interieur, geen product van de Amsterdamse School.
Het Raadhuis is, net als het Beursgebouw in Amsterdam een voorbeeld van
rationalisme, wat wil zeggen dat er een hecht verband is tussen constructie,
materiaal, decoratie en functie, een verband dat bij de Amsterdamse School naar
believen min of meer weggelaten werd.
Dat in de jaren ’20 en ’30 de Amsterdamse School in Groningen zijn opwachting
maakte, had te maken met de plaatselijke architecten die in Amsterdam hun
opleiding hadden gedaan, onder wie Evert van Linge die van docenten/architecten
van de Amsterdamse School les kreeg: Joan van der Meij en Jan Gratama.
Willem Kromhout, een van de wegbereiders van de Amsterdamse School, gaf op zijn
bureau in Rotterdam les aan Egbert Reitsma en korte tijd aan Tamme van Hoorn
uit Loppersum die boerderijen en rentenierswoningen ontwierp en voornamelijk in
zijn geboortestad zijn belangrijkste ontwerpen bouwde. De eveneens in Loppersum
geboren architect en waterbouwkundige Evert Rozema (1892-1964) solliciteerde na
van Indonesië naar Nederland te zijn teruggekeerd, naar een baan op het bureau van
Eduard Cuypers. Amsterdam was voor hem een paradijs van Amsterdamse
School-architectuur, vooral in het toen in aanbouw zijnde Plan Zuid. Terug in
Groningen ontwierp hij hoofdzakelijk villa’s, middenstandswoningen en boerderijen
in een zakelijke variant van de Amsterdamse School. Voor Farmsum en Noordbroek
ontwierp hij de zuivelfabrieken en kerken zoals de Vrijzinnig Hervormde kerk in
Delfzijl (1926), de Hervormde Kerk in Tjuchem (1928) en de Doopsgezinde kerk
in Zeerijp (1928).

Vrijzinnig hervormde kerk te Delfzijl
Architect: Evert Rozema. (1926)
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Zo doken in dat strenge Groningen met
zijn sobere levensstijl en eenvoudige
architectuur ineens vrolijke versieringen
op, kleuraccenten, ongewone materialen,
originele toepassingen en elementen
zonder enig doel dan alleen het oog te
verblijden. Het Groninger baksteen
bleek ineens in sierlijke en vormenrijke
verbanden te worden gemetseld. Met
baksteen viel zelfs te ‘beeldhouwen.’

Boven: Het Raadhuis in Usquert is ondanks
het expressionistische exterieur, geen product
van de Amsterdamse School.
Architect: Hendrik Petrus Berlage. (1930)
Onder: Garagedeuren van rentenierswoning
in Loppersum.
Architect: Tamme van Hoorn. (1926)

Dat de Amsterdamse School vaste voet op Groninger grond kreeg en, ondanks de
algemene versobering, zelfs uitbundiger vorm dan in de andere provincies, had te
maken met de welwillende plaatselijke politiek van sociaaldemocratische signatuur
en het kunstzinnige en experimentele klimaat in de stad Groningen, sinds 1918
voornamelijk dankzij de kunstenaarsvereniging De Ploeg. Een aantal leden van
De Ploeg was behalve schilder ook architect, zoals Job Hansen, Egbert Reitsma,
Evert van Linge, Siebe Jan Bouma en Wobbe Alkema. Schilders en architecten
vonden inspiratie bij elkaar. De Ploeg inspireerde het gebruik van avontuurlijke,
expressieve kleuren in schilderkunst en architectuur. Hoewel het niet allemaal
Amsterdamse Schoolvolgelingen waren, is de ‘Amsterdamse’ stijl bij alle
‘Ploeg-architecten’ terug te vinden, in details of in complete ontwerpen.

Werk van Ploegkunstenaar
Jan van der Zee (1898 - 1988)
Compositie 1980

De Groningse architecten waren goed op de hoogte van de ontwikkelingen in
de moderne bouwkunst. Amsterdamse architecten als Jan Gratama, Hendrik
Wijdeveld, Berlage en J.J.P. Oud, om slechts enkele te noemen, gaven in
Groningen lezingen en ook in de tijdschriften over bouwkunde verschenen
artikelen over De Stijl en de Amsterdamse School. Architect Hendrik Wijdeveld
was oprichter en hoofdredacteur van het kunsttijdschrift Wendingen dat vanaf
1918 verscheen, waarin verschillende nieuwe bouwstijlen werden gepropageerd.
De goed geïnformeerde en gretige instelling in noordelijke architectenkringen
zorgde voor een klimaat waarin het vanzelfsprekend was om deel te nemen aan de
nieuwe stijlontwikkelingen en volop te experimenteren. In dezelfde tijd dienden
de crisisjaren zich aan, waardoor al in een vroeg stadium de ontwerpen door de
plaatselijke overheden meer en meer werden verzakelijkt.
In de jaren ’20 raakte in het Westen de zo succesvolle Amsterdamse School alweer
op z’n retour. Het gebouw van de Bijenkorf in Den Haag van Piet Kramer uit 1926,
met glaswerk en beeldhouwwerk van Hildo Krop, wordt wel als eindpunt van de
stroming beschouwd.

T er Apel

Werk van ‘drukker’
Hendrik Nicolaas Werkman
(1882 - 1945)
Compositie 1924

De terugval is ook al enigszins te zien in de minder uitbundige, eerder strenge,
maar overigens nog steeds superieure uitdrukkingskracht van het schoolgebouw
in Ter Apel. De Rijks Hogere Burger School in Ter Apel, nu de Regionale Scholen
Gemeenschap, werd ontworpen door de toen 29-jarige architect Gart Westerhout
(1893-1976). Westerhout ging in 1924 enthousiast en ambitieus aan de slag en
ontwierp een gebouw dat als het hoogtepunt van de Amsterdamse Schoolstijl in
het Noorden kan worden beschouwd.
Door de crisisjaren versoberd of niet, de RHBS in Ter Apel is nog steeds een feest
van architectuur en vormgeving sinds de restauratie in de jaren ’90. De school heeft
een overwegend strakke voorgevel met enkele sierelementen, zoals de lagen van
dakpannen en de sierlijke, gele vogelkoppen.

Opvallend zijn de twee roerdompen ‘in paalhouding’ op het dak
(een paalhouding is een houding waarbij de vogel zijn snavel in de
lucht steekt en meewuift met het riet). De beelden zijn van de
Amsterdamse kunstenaar Adriaan Remiëns die in Den Haag veel
heeft bijdragen aan de Bijenkorf. Andere kenmerken in Ter Apel zijn
het zeepaardje dat onder de vlaggenmast is aangebracht, de golfjes
die op het muurtje staan, de dakpannen en de gele vogelkoppen en
de ‘vuurtorenachtige’ buitenlampen bij de buitendeuren.
Westerhout zelf heeft het een en ander gezegd over zijn
schoolgebouw in Ter Apel. ‘Toen ik als architect van de
Rijksgebouwendienst de opdracht kreeg, was ik in die periode erg
onder de indruk en onder invloed van de ‘Amsterdamse School’.
Het schoolgebouw draagt daarvan de kentekenen. Er is nog een spoor van de klassieke symmetrie en in die periode van een
overdadig kleurgebruik. Ik heb met plezier de Groninger steen toegepast van een warm rood.’ (Herdenkingsboek – 1971)
Door de economische situatie kreeg de RHBS een minder uitbundige expressie. Wat we zien is een strakke voorgevel met enkele
sierelementen, zoals de lagen van dakpannen en de gele vogelkoppen van Adriaan Remiëns. Interieurelementen zoals
watergolfjes en ‘zeemansknopen’ op de lampen in het trapportaal verwijzen naar de zee. Iets wat de architecten van de
Amsterdamse School graag toepasten in hun zoeken naar een harmonisch geheel was het gebruik van symbolen uit de natuur.
Er is wel beweerd dat het gebouw in Ter Apel de vorm van een schip heeft. Het plantsoen met de twee gebogen wegen die in
een punt samenkomen vormt de boeg; de rectorkamer met de drie smalle, hoge ramen is dan de stuurhut, de twee koepels aan
weerszijde met de roerdompen zijn reddingssloepen die omgekeerd naast het schip hangen. De golvende sierranden van
dakpannen stellen de zee voor en de ronde gaten in de muur zijn de waterafvoergaten op het scheepsdek. Ook de metalen
elementen op het muurtje voor de school zouden golven voorstellen.
In 1925 schreef Gart Westerhout een artikel over zijn school in het Bouwkundig Weekblad. ‘De leslokalen zijn kleurig
geschilderd en het ingebrachte meubilair is kleurig gebeitst. De lampen werden gemaakt gedeeltelijk van zink en gedeeltelijk
van in elkaar geschoven triplexplaten. Het
gebouw, op zand gefundeerd, heeft een
onderbouw van gesinterde Groninger klinker
en gevelwerk van verkeerd gelegde
oranjeroodkleurige Groninger steen.’

Boven: Op het muurtje voor de RHBS te Ter Apel
staan metalen elementen die golven moeten
voorstellen.
Architect: Gart Westerhout. (1924)
Links: De school heeft golvende sierranden en
ronde gaten in de muur die verwijzen naar de zee
en scheepvaart.
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I n de stad...
In de stad Groningen ontwikkelde zich in de bouwopvattingen van de
Amsterdamse School een stedelijke architectuur die niet alleen het
gebouw, maar ook de omgeving, aangrenzende gebouwen, pleinen,
parkaanleg, vijvers en straatmeubilair in één bouwplan integreerde en
met elkaar verbond.
Watertorens, bibliotheken, schoolgebouwen, gebouwtjes van
gemeentewerken, elektriciteitshuisjes, urinoirs, alles vertoonde in meer of
mindere mate de kenmerken van de Amsterdamse School. In de
ontwikkeling van de voortvarend aangepakte volkswoningbouw, met
badhuizen en speeltuinen, nam het linkse stadsbestuur van Groningen
de leiding.
Ondanks de terugval van de Amsterdamse School in de hoofdstad,
verrezen in de stad Groningen juist complete wijken met sociale
woningbouw in Amsterdamse Schoolstijl, zoals de Oosterparkwijk
(1925/35) en de in baksteen met gevelversieringen opgetrokken
Oranjewijk (1930) met woningen en villa’s.
De opdracht voor de Oosterparkwijk was om zoveel mogelijk woningen
zo te bouwen dat de opzet van kleinschaligheid niet werd aangetast.
Het zogenaamde ‘Blauwe Dorp’ uit 1919 is daar het beste voorbeeld
van. Het bestaat uit een ring van woningen met in het midden achttien
boerderijwoningen, alles in een enigszins verzakelijkte variant van
Amsterdamse Schoolarchitectuur. De versobering in Groningen van
deze stijl had niet alleen met bezuinigingen te maken, maar ook met
het grote voorbeeld van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright,
wiens bouwstijl een belangrijke inspiratiebron vormde, vooral voor de
Groningse architecten.
Een mooi voorbeeld van de vele ontwerpen van Bouma, die er voor
zorgden dat het gezicht van Groningen in alle buurten veranderde, is het
Lagere Schoolgebouw uit 1928-1929 aan de Rabenhauptstraat 65, dat
lange tijd als Grafisch Museum dienst deed, waarvan de lange zijgevel
aan de westkant in het zonlicht de associatie wekt met het Dogepaleis in
Venetië, met zijn witte muren, vrolijke gele raampartijen en rode dak.
Boven: Siebe Jan Boumaschool - voorheen Van Houtenschool - Oliemuldersweg
aan de Zuidzijde van het Pioenpark in Groningen.
Onder: De schoorsteen van de Simon van Hasseltschool torent uit boven de daken
van de huizen in het ‘Blauwe Dorp’ , Heesterweg in Groningen.
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Detail van glas-in-lood raam
Gebouw voor Gemeentewerken,
Gedempte Zuiderdiep 96 Groningen.

Het bekendste gebouw van Bouma is echter het Gebouw voor Gemeentewerken uit
1928 aan het Gedempte Zuiderdiep 96, met een opvallende rijkdom laat zien aan
Architect: Siep Jan Bouma. (1926)
versieringen, verschillende kleuren baksteen en baksteensculpturen aan de gevel met
in het trappenhuis op de hoek een monumentaal glas-in-lood raam in een stijl die doet
denken aan het abstracte werk van Ploegkunstenaars als Wobbe Alkema en Jan van der Zee.

D e Ploeg
De inbreng van de kunstenaars van de in 1918 opgerichte kunstenaarsbent De Ploeg is groot geweest, vooral omdat een aantal
Ploegschilders tevens architect was. In het algemeen was De Ploeg niet alleen bedoeld voor schilders. Los van een avant-garde
componist als Daniël Ruyneman, waren dichters en beeldhouwers lid van De Ploeg. De Ploeg-architecten waren bijvoorbeeld
Egbert Reitsma, Evert van Linge, Job Hansen, Wobbe Alkema, Mechiel Bruins Bruins en Adrianus Wittop Koning. Ook Siebe
Bouma was lid van De Ploeg, overigens niet als architect, maar als schilder.
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Beeldhouwwerk bij ingang voormalige
Politiepost, kunstwerk van Willem Valk.

Hoe dan ook, tussen de schilders en architecten ontstond ook een vruchtbare
samenwerking, geheel volgens Amsterdamse School-principes in de vele varianten van
de Amsterdamse Schoolstijl in Groningen. Schilder Johan Dijkstra ontwierp bijvoorbeeld
de glas-in-lood ramen voor een school die door Siebe Bouma was ontworpen.
De beeldhouwer Willem Valk leverde beelden en gevelreliëfs voor gebouwen in
verschillende stijlen, zoals de Delftse School van het gebouw De Faun in de Herestraat,
en de Amsterdamse School op de zijgevel van het gebouw Gemeentewerken met
toenmalige politiepost.
Op de jaarlijkse Ploegtenstoonstellingen exposeerden de architecten hun ontwerpen
zoals van gebouwen van Job Hansen, Egbert Reitsma en Evert van Linge. Schilder
George Martens verzorgde ter plekke de plafondschildering van het kerkinterieur van
de Gereformeerde Oosterkerk in Kollum van Reitsma. De veelzijdige Evert van Linge
ontwierp voor zijn eigen woonhuis alles, zowel de deuren, het meubilair en het tapijt
en de tegelvloeren. Ploegleden Wobbe Alkema en Job Hansen werden door hem als
medewerkers aangenomen. Maar wat misschien het belangrijkste is, is de invloed die
de opvattingen van de Ploegschilders over kleur, expressie en het loslaten van het
traditionele had op de architectuur waarbij de Amsterdamse School het belangrijkste
vervoermiddel was.

enkel briljant detail, kon bloeien dankzij het in elkaar grijpen en samenwerken van de bloeiende kunstdisciplines die daar tussen
1922 en 1928 aanwezig waren. Het vormde een groot contrast met de meer wetenschappelijke stedenbouw van het Modernisme
dat er op volgde.
De belangrijkste reden dat de Amsterdamse School teloor ging, was dat een dergelijke manier van bouwen, los van de eeuwige
strijd tussen expressionisten en functionalisten, met arbeidsintensieve baksteen en onnodige versieringen te duur werd. Datzelfde
baksteen viert in deze tijd echter een opvallende revival, waarbij architecten zich laten inspireren door de ontwerpen van de
populaire jaren ’30 woningen, waar de Amsterdamse School veel aan had bijgedragen.
De reikwijdte van het bouwen in Amsterdamse Schoolstijl is dan ook groter dan we vaak denken. Wat immers opvalt, is dat naast
het nieuwe gebruik van baksteen allerlei elementen en vormprincipes van de Amsterdamse School in de moderne architectuur
verrassend genoeg nog steeds terugkeren in bijna onopvallende details in gevel, deur- of dakversieringen, als speelse echo’s van
een uitzonderlijke bouwgeschiedenis.
Eric Bos
Groningen, november 2016

…E n de provincie
Het toepassen van veelkleurig glas-in-lood is een van de meest in het oog springende
kenmerken van boerderij- en woningbouw en openbare gebouwen in Amsterdamse
Schoolstijl, zoals in de Openbare Lagere School van Middelstum van architect Sietze
Albert Veenstra of het woonhuis aan de OudeDijk 15 in Pieterburen van Willem
Reitsema Tzn. Het ruime gebruik van glas-in-lood bij de Amsterdamse School verwijst
immers nog naar de katholieke kerkenbouw die onder invloed van leraar Pierre Cuypers
ook in het nieuwe bouwen werd toegepast.
Ook in hervormde en gereformeerde kerken in Amsterdamse Schoolstijl in de
provincie werd veel glas-in-lood aangebracht. In het algemeen kan gezegd worden dat
het meer sobere karakter van de Amsterdamse School, door onder andere invloeden van
het kubistische bouwen, de vele ontwerpen geen kwaad heeft gedaan. Het heeft de allure
en het monumentale karakter van de Amsterdamse School zelfs versterkt. De RHBS in
Ter Apel is daar een goed voorbeeld van. Met het verdwijnen van het bouwen in
Amsterdamse Schoolstijl, verdween het ambachtelijke gemeenschapsdenken eveneens.
Glaskunstenaars, beeldhouwers, meubelontwerpers, ornamentmakers, interieurontwerpers en kunstschilders hebben beduidend minder werk gekregen door de groeiende
invloed van de architecten van het functionele en abstracte principe in de architectuur.
De visuele rijkdom van de Amsterdamse School in Groningen, soms samengevat in een
Een van de twee roerdompen in ‘paalhouding’,
gemaakt door Adriaan Remiëns die de RHBS
in Ter Apel sieren.

Glas-in-lood raam van boerderij
Oude Dijksterweg 5 Pieterburen (1924).
Architect: H. Havinga.
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in Stad en Ommeland

TER APEL

“ Architectuur is de gestolde gestalte van
dynamisch menselijk leven in de geschiedenis.”

Gaathe W. Reitsema - zoon van Willem Reitsema Tzn.
(Uit ‘Architectuur-wijsgerige overpeinzingen’ - februari 1990)

Oudeweg 41

1924

G. Westerhout
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SCHOOLGEBOUW.
De Rijks Hogere Burger School in Ter Apel is vanwege de evenwichtige compositie van de school en de zorgvuldig vormgegeven detaillering een goed voorbeeld van
het werk van de Amsterdamse architect Gart Westerhout (1893 - 1976) . De bouw van dit twee verdiepingen hoge pand dat bestaat uit een centraal volume met
middenrisaliet* en twee zijvleugels, duurde twee jaar. Het deels onderkelderde schoolgebouw heeft een T-vormige plattegrond en is opgetrokken in rode baksteen op
een trasraam* van gesinterde* bruinpaarse baksteen. De gevellijsten zijn van gesinterde bruinpaarse baksteen met rode en donkere Romaanse pannen. De verschillende
originele decoriaties, vervaardigd door beeldhouwer Adriaan Remiëns uit Schoorl (1890 - 1972), zijn van natuursteen. Vele details in het exterieur verwijzen naar zee en
de scheepvaart zoals het zeepaardje van de vlaggenmast, de golvende sierranden van dakpannen met ronde gaten die doen denken aan waterafvoergaten op een
scheepsdek. Boven de entree stond voorheen in roodkoperen letters ‘Rijks Hoogere Burgerschool’ te lezen. Dit is vervangen door ‘Reg. Scholengemeenschap’, naar
de huidige functie van het pand.

Oudeweg 41

1924

G. Westerhout
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