


De Amsterdamse School in Groningen

Bestaat er Amsterdamse School buiten Amsterdam? Dit was de vraag
en de titel van het colloquium dat op 13 juli 1997 in het Nederlands

Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam georganiseerd werd. Aanleiding
voor dit colloquium vormde de tentoonstelling Michel de Klerk,

bouwmeester en tekenaar van de Amsterdamse School, 1884-1923, die op dat
moment in het NAi te zien was. Nog niet eerder getoonde

indrukwekkende presentatietekeningen, aquarellen en schetsen, gaven
een overzicht van het werk van Michel de Klerk, de inspirator en

belangrijkste vertegenwoordiger van de Amsterdamse School. Uit deze
tentoonstelling en uit de stroom van publicaties die de afgelopen jaren

zijn verschenen, blijkt dat de laatste tijd een toenemende belangstelling
is te bespeuren voor de Amsterdamse School,

aldus kunsthistoricus Anja Reenders.
Anja Reenders

uuuder bij de ingang siert van hetzelfde

De centrale ingang van de voormalige RHBS te Ter Apel, ontworpen door
architect G. Westerhout, 1922-1924, is een van de vroegste en fraaiste
/oorbeelden van de Amsterdamse-Schoolarchitectuur in de provincie
foto's .ton Wlllem van Vliet.

De bouwstijl van de Amsterdamse School, die zijn hoogte-
punt vindt in de periode 1910-1923, kenmerkt zich door
het zoeken naar expressieve vormen. De gevel van een ge-
bouw wordt beschouwd als een plastisch geheel dat de
constructie als een huid bedekt. Andere kenmerken zijn:
ronde geveluitkragingen en hoekoplossingen, baksteen
als bouwmateriaal dat garant staat voor een rijke detail-
lering in het gevelvlak en een combinatie van verschillend
gevormde, gekleurde baksteen en diverse metselver-
banden.

De Amsterdamse School bleef niet alleen tot Amsterdam
beperkt. Vanaf het begin van de jaren twintig, wanneer in
Amsterdam het hoogtepunt al voorbij is, worden in heel
Nederland bouwwerken in de stijl van de Amsterdamse
School uitgevoerd. In bijna elke middelgrote gemeente zijn
daarvan nu nog de voorbeelden te zien.
Maar verdient alles wat zich ogenschijnlijk aandient als
Amsterdamse Schoot die naam ook? Bestaat het gevaar
niet dat we alle opvallende bakstenen uitwassen, zwaar
decoratief bewerkte kozijnen en verticaal geplaatste dak-
panpartijen, als Amsterdamse School gaan kwalificeren?
Wat zijn de criteria en waar liggen de grenzen?
De Vereniging Lellman, vrienden van het NAi, en organi-
satorvan het colloquium, greep de tentoonstelling over
De Klerk aan om te discussiëren over wat nu authentieke
Amsterdamse School is, wat er wel en niet bij hoort en of

we wel of niet kunnen spreken van het bestaan van
Amsterdamse School buiten Amsterdam. Dit is van groot
belang, omdat de Rijksdienst van de Monumentenzorg de
bouwkunst uit de periode 1850-1940, de zogenoemde
jonge bouwkunst, nu aan het inventariseren en selecteren
is. Daarom bestaat nu behoefte aan die criteria, want als
deze verwateren dan gaat dit ten koste van de kwaliteit.
Verwarring over de definiëring van de Amsterdamse School
is al aanwezig, omdat architectuur commercie is. Er zijn
projectontwikkelaars die hun producten aanprijzen als
zijnde gebouwd in de Amsterdamse-Schoolstijl. De jaren
twintig zijn momenteel erg populair en populariteit leidt
juist vaak tot verwatering.

Voor het toetsen van de authenticiteit van Amsterdamse
Schoolvoorbeelden buiten Amsterdam, koos de Vereniging
Leliman Limburg en Groningen. Kunsthistorici uit de betref-
fende provincies werd gevraagd een case-studie te maken
van Amsterdamse Schoolvoorbeelden uit hun gebied.
Voor de bijdrage vanuit Groningen werden drs. Annemarie
Hermsen en drs. Anja Reenders benaderd, die op dat mo-
ment al geruime tijd bezig waren met het in kaart brengen
van Amsterdamse-Schoolobjecten in provincie Groningen.
Uit de voorbeelden die de architectuurhistorici aandragen,
blijkt dat vooral in Groningen vrij veel authentieke ken-
merken van de Amsterdamse School zijn verwerkt.
De architectuur in Groningen volgde tussen de beide wereld-
oorlogen in grote lijnen de nationale tendensen. Vanaf het
begin van de jaren twintig tot in de jaren dertig werd
vooral de Amsterdamse-Schoolstijl op grote schaal na-
gevolgd, zij het in een meer ingetogen en sobere variant.
In kwalitatieve en kwantitatieve zin leverde deze archi-
tectuur een belangrijke bijdrage voor het beeld van de stad.
Groninger architecten als S.J. Bouma, E. van Linge, Egbert
Reitsma, J.A. Boer en Kuiler & Drewes ontwierpen niet alleen
woonblokken in de trant van de Amsterdamse School,
maar ook villa's, scholen, kerken, bruggen en straat-
meubilair.

In Groningen heersten vanzelfsprekend niet dezelfde
omstandigheden als in Amsterdam. Toch waren er wel
verschillende specifieke voorwaarden vergelijkbaar met



de situatie in Amsterdam, waardoor er voor de archi-
tectuur van de Amsterdamse School in Groningen een
vruchtbare voedingsbodem ontstond. Hierdoor heeft de
Amsterdamse School in Groningen een grotere invloed ge-
had dan In de meeste andere Nederlandse steden. Het is
zelfs zo dat de Amsterdamse School nergens buiten de
hoofdstad zo haar stempel gedrukt heeft op het stedelijk
beeld als in Groningen. Dat dit ook nationaal erkend
wordt, blijkt uit de literatuur die er over de Amsterdamse
Schoolarchitectuur voorhanden is. Aan Groningen wordt
als enige stad enkele regels gewijd, als het gaat over de
verspreiding van de Amsterdamse School in de regio.

wandbetimmeringen, tapijten, bekledingsstoffen, kleur-
gebruik en typografie.

Het boek De Groninger Amsterdamse School verschijnt
in het najaar bij REGIO-PRojekt Uitgevers, telt 240 pagina's
en ruim 100 foto's van Jan Wiliem van Vliet, waarvan veel
in kleur. U kunt het boek tot 1 oktober tegen de inteken-
prijs van f35,00 (excl. een bijdrage in de verzendkosten)
bestellen (normale prijs ƒ39,95). Gebruik daarvoorde bon
uit de folder 'Weerbarstig Landschap', die u vindt in deze
Noorderbreedte.

Niet alleen de stad Groningen, maar ook de provincie be-
zit een schat aan bijzondere en waardevolle bouwwerken
in de stijl van de Amsterdamse School. Maar hierover is
tot nu weinigof niets geschreven. De inventarisatie in de
provincie Groningen bleek dermate omvangrijk en inte-
ressant dat het initiatiefis genomen tot een uitgave van
een boek getiteld De Groninger Amsterdamse School, de
invloed van de Amsterdamse School in de provincie
Groningen. De publicatie, geschreven door Annemarie
Hermsen en Anja Reenders zal dit jaar verschijnen bij
REGIO-PRojekt Uitgevers.

Om tot een goed beeld van de Amsterdamse School in de
provincie te komen, wordt in het boek allereerst een kort
overzicht gegeven van de ontwikkelingen in Amsterdam
en de stad Groningen. Er wordt een beeld geschetst van
de geschiedenis van deze architectuurstroming; wat ver-
staat men onder de Amsterdamse School, wat zijn haar
stijlkenmerken, wie waren haar representanten, welke
invloeden onderging zij en wat heeft zij voortgebracht?
Daarna wordt ingegaan op hoe de verbreiding van de
Amsterdamse School naar Groningen heeft plaatsgevon-
den en hoe de Amsterdamse School juist in Groningen
wortel heeft kunnen schieten. Vervolgens komt de situatie
in de provincie aan de orde. Wie waren nu die provinciale
architecten en op welke wijze en in welke mate gaven zij
gestalte aan de Amsterdamse School in de provincie
Groningen? Daarbij is nadrukkelijk onderscheid gemaakt
tussen voorbeelden die een uitgesproken invloed van de
Amsterdamse School vertonen, en voorbeelden waarop
deze benaming slechts vaag van toepassing is.
In het boek blijft het niet alleen bij een beschrijving van
het exterieur van de gebouwen. Veel aandacht wordt ge-
schonken aan de ongelooflijke rijkdom aan vormgeving
die eveneens te zien is in het interieur. Want de Amsterdamse •
School was niet alleen een architectuurstijl, maar domi- ^ , •

neerde ook in de vormgeving van het interieur, de kunst- * ; . "> , . * • » ? •

Boerderij in Amsterdamse-Schoolstijl in Westenenden.

nijverheid en de grafische kunsten. Om tot een inrichting
te komen die volledig in harmonie zou zijn met het gebouw,
hielden de Amsterdamse-Schoolaanhangers zich veel-
vuldig bezig met het ontwerpen van glas in lood, meubels,


