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Hoofdstuk 3

Beaux-Arts ontwerpen in 
een gemechaniseerde stad

INLEIDING

In 1925 schreef de Vereniging Bouwkunst en Vriendschap een prijsvraag 
uit voor een Conservatorium en een Concertzaal in Amsterdam. De 
jonge architect J.H. van den Broek won de derde prijs. Alle ingezonden 
ontwerpen maakten gebruik van een klassieke ruimtelijke hiërarchie 
van ingangspartij, grote zaal en toren. 1  Het ontwerp van Van den Broek 
onderscheidde zich nauwelijks van dat van zijn mededingers maar legde 
iets meer de nadruk op het meetkundige en constructieve raster als 
onderlegger voor de ruimtelijke indeling dan op het systeem van sym-
metrieassen. In ieder geval laat het ontwerp zien hoezeer ook Van den 
Broek bekend was met de ontwerptraditie van de École des Beaux-Arts. 
Hij was erin onderwezen aan de Technische Hogeschool in Delft, waar 
hij een jaar voor de prijsvraag zijn diploma als architect had gekregen. 2

Ook het prijsvraagontwerp dat Van den Broek in 1926 inzond was Beaux-
Arts. Ditmaal ging het om één van de belangrijkste en meest controversiële 
prijsvragen uit het interbellum: het paleis voor de Volkerenbond bij het 
meer van Genève. Van den Broek bracht het complexe programma onder 
in een ordelijk systeem van massa, leegte en circulatie. Hij hanteerde een 
classicistisch en monumentaal architectonisch vocabulaire. 3  De opdracht 
betrof een modern administratief centrum met een grootse symbolische 
uitstraling. In het ontwerp van Van den Broek zijn deze twee aspecten 
duidelijk en apart zichtbaar. De gevels aan het meer gaven de meeste 
aanleiding tot monumentale symboliek, terwijl het gebouw zich aan de 
rue de Lausanne – aan de kant van de Alpen – presenteert als een helder 
en functioneel kantoorgebouw. De bezoeker zou eerst een voorplein 
oprijden temidden van een repetitief complex van kantoorvleugels van 
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drie verdiepingen hoog. Van achter de kantoorvleugels zouden de toren 
en het halfronde silhouet van de koepel oprijzen. Maar vanaf het meer 
zijn de honderden kantoren nauwelijks zichtbaar, en presenteert het ge-
bouw zich als een monumentaal ensemble van elementaire volumes: een 
koepel, een kolossaalorde van zuilen tegen een immense ronde glazen pui 
en een toren met een bol erop. De salle des pas perdus biedt een uitzicht 
van 220° over het meer.

Toen van den Broek zich in 1933 voor de tweede keer inschreef voor 
een internationale open prijsvraag, was hij inmiddels een architect met 
ervaring in het realiseren van moderne gebouwen in Rotterdam. In 1933 
ging het om een beursgebouw voor de hoofdstad van Perzië, Teheran. 
Weer zond Van den Broek een ontwerp in dat in zijn axialiteit, symmetrie, 
classicistische detaillering en monumentale hiërarchie een puur voorbeeld 
was van Beaux-Arts architectuur. Het ontwerp voor het complex aan de 
Khiabane Djabba Khaneh onderscheidt zich van de eerdere prijsvraag-
ontwerpen omdat Van den Broek drie varianten aanbood in plaats van 
één definitief voorstel. Uit dezelfde architectonische elementen stelde 
hij drie verschillende gebouwen samen, die ieder op een andere manier 
het programma van eisen interpreteren. In de eerste symmetrisch opge-
zette variant is het programma opgevat als een formele compositie van 
functies, volumes en monumentaliteit met een H-vorm als plattegrond. 
De tweede variant heeft een T-vormige plattegrond; het programma is 
neergeslagen in een asymmetrische compositie die op pragmatische wijze 
reageert op de stedelijke context van verkeerswegen en bouwblokken. 
In de derde variant heeft de mogelijke groei van de ruimtebehoefte de 
hoofdrol gekregen. Parallel aan de Beurshal heeft Van den Broek de 
plaats van een mogelijke tweede hal aangegeven, waarmee het gebouw 
op termijn uitgebreid kan worden. De drie varianten vertegenwoordigen 
ieder een andere strategie om het programma van eisen aan de stad te 
relateren: als monument, als passtuk en als uitbreidbaar bouwkundig 
systeem. 4

Het ontwerp voor Teheran werpt een nieuw licht op de reputatie van 
Van den Broek als een moderne architect en op de vraag in hoeverre 
modernisme en academisme elkaar uitsluitende ontwerpmethodes zijn. 
Jürgen Joedicke, wiens teksten over Van den Broek & Bakema versche-
nen in catalogi en monografieën tussen 1963 en 2000, schreef: “In 1924 
behaalde Van den Broek zijn diploma aan de Technische Hogeschool 
te Delft. Zijn studie was nog streng academisch van aard: Tekenen van 
antieke gipsafgietsels, kennis van diverse stijlen en de kenmerken daar-

van, en een conservatieve ontwerpleer. Over de moderne architectuur en 
haar voorlopers had de student weinig gehoord. De aanleg van de jonge 
Van den Broek ging echter uit naar een zakelijke architectuur waarbij 
de constructie beslissend is voor de vormgeving. In 1928 reisde hij met 
Van Tijen naar Ernst May in Frankfurt; sindsdien was hij gewonnen 
voor de moderne architectuur.” 5

In de monografie van Rudy Stroink c.s. over het oeuvre van Van den Broek  
tussen 1928 en 1948 wordt het ontwerp voor de Volkerenbond opgenomen 
enkel als illustratie naast de spectaculaire en hypermoderne Aula van de 
Technische Universiteit in Delft van Van den Broek & Bakema uit 1959. 6  Het 
beeld lijkt te suggereren dat op het moment van de ideologische waterschei-
ding, die de prijsvraag voor Genève was, waar progressieve architecten en 
intellectuelen tegen de beslissing van de jury protesteerden om de Parijse 
académicien Paul Nénot te primeren boven Le Corbusier, Van den Broek 
nog aan de kant van de traditie stond. 7  Heeft Stroink het beeld van het 
Volkerenbondpaleis opgenomen als een ‘jeugdzonde’ die schril afsteekt bij 
het latere werk en bevestigt hij daarmee het beeld van de architect die het  
academisme heeft afgezworen ten gunste van een moderne ontwerpme-
thode? Of is het juist een onderdeel van de revisionistische visie van Stroink 
c.s. op Van den Broek en legt het beeld de doorgaande invloed bloot van 
het academische ontwerpen op de naoorlogse brutalistische gebouwen 
van Van den Broek & Bakema? Stroink c.s. doen geen uitspraken over 
de rol van de Beaux-Arts traditie in het werk van Van den Broek die het 
gebruik van de twee beelden zouden kunnen toelichten.

In het ontwerp voor Teheran benut Van den Broek de ontwerptechniek 
van de Beaux-Arts als een methode om de mogelijkheden te onderzoeken 
van een programma van eisen ten opzichte van een gegeven locatie. In 
1933 had Van den Broek nog weinig ervaring met het ontwerpen van 
publieke en monumentale gebouwen. Opdrachten hiervoor zouden pas 
komen na zijn associatie met Brinkman & Van der Vlugt in 1937. Bo-
vendien bezat Van den Broek slechts summiere informatie over de ste-
denbouwkundige context van Teheran. Wellicht ging hij met dit ontwerp 
‘terug naar school’, en greep hij terug op een puur academisme om de 
opgave terug te brengen tot een elementair ontwerpprobleem van op-
pervlakte, circulatie, ontsluiting en oriëntatie. Het ontwerp, inclusief de 
monumentaal-klassieke stijl, is daarmee een onbedoelde clue geworden 
voor het feit dat voor Van den Broek het academisch ontwerpen actueel 
was gebleven. In dit hoofdstuk ga ik uit van de stelling dat om Van den 
Broeks werk te kunnen begrijpen het van belang is om de Beaux-Arts 
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Bovendien wees Banham erop dat modernistische architecten als Le Cor-
busier bij de ruimtelijke organisatie van hun gebouwen gebruik maakten 
van de ontwerpmethodiek van de Beaux-Arts. Als voorbeeld gaf hij de 
academische schakeling van functionele en formele elementen in Le Cor-
busier’s ontwerp voor het Volkerenbondpaleis in Genève. Hierin herkende 
Banham de invloed van Le Corbusier’s gewezen meester Auguste Perret. 11  
Ook wees hij op de lange traditie die er bestond van Auguste Choisy 
tot en met Auguste Perret in het vernieuwen van de architectuur vanuit 
het onderzoek naar haar programmatische en constructieve elementen. 
De isometrieën van Griekse tempels in Choisy’s Histoire de l’Architecture 
(1898) bracht Banham in verband met Perrets driedimensionale tekening 
van het betonskelet van het Théatre des Champs Élysées. 12  
 Reyner Banham was één van de eerste architectuurhistorici die af-
stand nam van het dominante architectuurhistorische verhaal dat het 
met name de ingenieurs van bruggen en stationshallen waren die de 
twintigste-eeuwse modernistische architectuur hadden beïnvloed.

Een mechanisch microklimaat
In de Beaux-Arts stadhuizen, ziekenhuizen, gevangenissen, musea, bi-
bliotheken en universiteitsgebouwen die in de negentiende eeuw zijn 
gebouwd, wordt duidelijk hoe in de loop der jaren de ontwerptechniek 
zich had geperfectioneerd. Om dat te kunnen begrijpen is het nodig om de 
gebouwen te analyseren als complexe installaties waarbinnen niet alleen 
mensen, maar ook goederen, water, lucht, elektriciteit en gas circuleren. 
Door de hoge mate van technische controle over de luchtvochtigheid, de 
temperatuur en de hygiëne, zijn veel van deze gebouwen te beschrijven 
als mechanische microklimaten. Het technologische aspect van de acade-
mische architectuur is aan de meeste architectuurhistorici voorbijgegaan. 
Reyner Banham vormt daarop een uitzondering. In zijn aan architectuur 
en installatietechniek gewijde Architecture of the Well-tempered Environ-
ment uit 1969 geeft hij het voorbeeld van het Royal Victoria Hospital in 
Belfast uit 1900 van de architecten Henman & Cooper. “In any case, the 
importance of the hospital in the history of architecture lies in its total 
adaptation in section and plan to the environmental system employed.” 13  
De moderniteit van het gebouw komt volgens Banham voort uit het feit 
dat het programma van het gebouw is opgevat als een puur klimatolo-
gisch vraagstuk. De kern van het gebouw bestaat uit machinekamers, 
luchtkanalen en schoorstenen; daaromheen zijn de ziekenzalen en de 
verkeersruimte georganiseerd. De historiserende architectuur is slechts 
de huid die om het gebouw heen is gedrapeerd. Toch is de stijl van het 
gebouw de reden geweest dat het nooit de erkenning heeft gekregen die 

traditie, waarin hij als architect was opgeleid, te zien als de methodische 
basis onder veel van zijn complexe en grootschalige ontwerpen in de 
jaren dertig en veertig.

DE MODERNITEIT VAN DE BEAUX-ARTS

De architectuurhistoricus Bernard Colenbrander heeft het academisme 
gedefinieerd als een “compleet ontwerpsysteem, dat aan de École des 
Beaux-Arts in Parijs tot een doctrine werd gemaakt, voor monumentale 
gebouwen waarin het programma van eisen werd opgedeeld in een aantal 
functionele elementen, die vervolgens op zo’n manier werden geordend 
dat er een ruimtelijke hiërarchie ontstond. De basis was de plattegrond 
en de belangrijkste ordeningsprincipes waren symmetrie en axialiteit. 
Op deze manier kreeg het gebouw een dichte samenhang die, door een 
uitgebreid verkeerssysteem, zichtbaar zou worden aan een ieder die door 
het gebouw loopt.” 8  Dertig jaar eerder had Reyner Banham geattendeerd 
op de overeenkomsten tussen de doelen die de moderne architectuur 
zichzelf stelde, en de ontwerpmethodiek van het negentiende-eeuwse 
academisme. Als voorbeelden wees hij op de stijlloosheid, de weten-
schappelijkheid en de functionaliteit. Daarmee ging Banham in tegen de 
veroordeling die onder andere door Siegfried Giedion was afgekondigd, 
dat de academische of Beaux-Arts architectuur een stap terug was in de 
voortschrijdende ontwikkeling van de architectuur en dat de bijdrage 
van de negentiende eeuw niet haar architectuur was maar haar ingeni-
eurswerken. 9
 
Julien Guadet, toenmalig directeur van de École des Beaux-Arts, publi-
ceerde in 1902 Elements et Theories de l’Architecture, een boek dat van 
invloed zou zijn op architecten en architectuuropleidingen over de gehele 
wereld. Banham interpreteerde het boek als een instrument waarmee de 
architectuur van haar toevallige, individuele, onberekenbare en tijdge-
bonden eigenschappen kon worden ontdaan om daardoor ook de meest 
complexe programma’s van eisen aan te kunnen. Banham wees ook op 
het belang van de architect Auguste Choisy. Choisy was ervan overtuigd 
dat de analyse van het programma van eisen de eerste en belangrijkste 
fase is in het architectonisch ontwerp: “La question posée, la solution était 
indiquée.” 10  Door de aandacht te vestigen op de functionele, analytische 
aspecten van het academische ontwerp, plaatste Banham de oorsprong 
van architecten als Hannes Meyer en Walter Gropius, middenin de 
theorie en praktijk van de negentiende-eeuwse architectuur.
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het volgens Banham heeft verdiend. “It is not mentioned by any of the 
historian-protagonists of Functionalism; it recieves not even a footnote 
in Pevsner’s Pioneers of the Modern Movement, in spite of the fact that in 
all except the purely stylistic sense it was far more modern and far more 
pioneering than anything that had been designed by Walter Gropius, 
the hero-figure of the book, before 1914.” 14

Een gebouw als het Royal Victoria Hospital in Belfast was eerder een 
uitzondering dan een regel in de architectuur van de Beaux-Arts. In 
de Beaux-Arts ontwerptechniek domineerde niet één aspect, of dat nu 
klimaatbeheersing of ornamentiek was, maar ging het om het op elkaar 
inwerken van alle aspecten van het gebouw. Innovaties op technisch 
gebied moesten worden opgenomen in het arsenaal van kennis waarvan 
de academische architect gebruik kon maken. Dit gold niet alleen voor 
ventilatietechniek, elektriciteit, verwarming, liftinstallaties, draaideuren 
et cetera maar ook voor bouwtechnische en constructieve vernieuwingen 
zoals gietijzer en gewapend beton. De Beaux-Arts architect stond voor de 
uitdaging de toenemende hoeveelheid techniek te integreren in de archi-
tectonische consistentie van het gebouw. Ventilatie- en andere installaties 
namen steeds meer ruimte in beslag en konden uiteindelijk niet langer 
gecamoufleerd worden achter architectonisch ornament. Daarbij maakte 
de constructietechniek grotere overspanningen en dunnere draagele-
menten mogelijk dan waarvoor men historische referenties bezat. 15  De 
mechanisering van de architectuur was voor de professionele ethiek van 
de Beaux-Arts geen technische, maar een architecturale uitdaging.

Ontwerpen op systeem
Het ‘complete ontwerpsysteem’ zoals Bernard Colenbrander de kern van 
de Beaux-Arts architectuur omschreef, steeg uit boven de polemieken 
over stijlbegrippen en was de basis van waaruit complexe functionele en 
technische programma’s benaderd konden worden. 16  Deze academische 
traditie van het ‘ontwerpen op systeem’ nam een aanvang in Parijs in 1671 
toen Colbert de Académie Royale d’Architecture oprichtte en daarmee de 
architectuur, evenals de schilderkunst, beeldhouwkunst, dans en muziek, 
onder staatscontrole bracht. Architecten moesten niet langer op één lijn 
staan met handwerkslieden maar met filosofen. 17  De architectuur werd 
onder de tucht van een esprit de système gebracht en zou door middel van 
een sterke nadruk op geometrie de Cartesiaanse rede op de stad en het 
land projecteren. 18  In feite was het academisme – ofwel de architectuur 
zoals die aan de École des Beaux-Arts werd onderwezen – een onderdeel van 
‘technologie’ in de oorspronkelijke betekenis van het woord: het coderen 

en daarmee overdrachtelijk, herhaalbaar en controleerbaar maken van 
overgeleverde technische ervaring en vakmanschap. 19  Architectuur werd 
onderworpen aan objectieve maatstaven en regels die na veel onderzoek 
vastgesteld werden en door een strenge discipline aangeleerd konden 
worden. Vanaf 1717 werden prijsvragen uitgeschreven waarmee studenten 
medailles konden winnen. De belangrijkste prijsvraag was de Grand Prix 
de Rome, die de winnaar de mogelijkheid gaf om op kosten van de staat 
te studeren aan de Franse academie in Rome. Het systeem van de École 
des Beaux-Arts in Parijs zou pas in 1968 worden afgeschaft. 20

Veel van de regels die het moderne ontwerp- en bouwproces sturen zijn 
aan de École des Beaux-Arts ontwikkeld als onderdelen van het prijsvra-
gensysteem. De beschrijving van het onderwerp van een prijsvraag die 
naarmate de opleiding zich ontwikkelde steeds preciezer en strenger 
werd opgesteld, is de voorganger van het programma van eisen dat 
de opdrachtgever aan de architect overhandigt. Een programma van 
eisen beschrijft de functies en de daarvoor benodigde oppervlaktes. In 
het programma van eisen, zoals dat aan de École des Beaux-Arts werd 
gebruikt, werd eveneens met grote precisie vastgelegd hoe het uiteinde-
lijke ontwerp gepresenteerd moest worden. Het stelde de formaten van 
de panelen vast, de oriëntatie van de perspectieven, de schaal van de 
plattegronden en doorsneden en zelfs de kleur van de te gebruiken inkt. 
Als de student zich niet strikt hield aan de eisen kon zijn ontwerp hors 
concours worden geplaatst, wat inhield dat hij of zij gediskwalificeerd 
werd. 21  Niet alleen de voorwaarden voor het ontwerp werden vastgelegd, 
ook het ontwerpproces werd onder een vaste regie geplaatst. Bij het 
betreden van de zaal kregen de studenten het programma uitgereikt en 
werden zij ieder naar een aparte met schotten afgezette werkplek geleid: 
de loge. Daar kregen zij 12 uur om het programma om te werken tot een 
esquisse. De esquisse was een schematische voorstelling van hoe het pro-
gramma zou leiden tot een verdeling van volumes over een locatie. Zij 
moesten deze schets kopiëren en de kopie bij het verlaten van de zaal 
laten bestempelen en inleveren. De originele schets werd in het atelier 
van de student uitgewerkt tot een volledig ontwerp. Enkele weken later 
reed een kar van de École des Beaux-Arts, de zogenaamde charrette, langs 
alle ateliers en haalde de ontwerpen op. Bij aankomst op de school werd 
het ontwerp voor ontvangst bestempeld en anoniem opgehangen zodat 
de jury het kon beoordelen zonder aanzien des persoons. 22  De esquisse, 
waarvan de student weken of maanden eerder de kopie had ingeleverd, 
werd naast het ontwerp gehouden zodat men kon beoordelen of hij of 
zij zich aan het oorspronkelijke concept had gehouden. Van de student 
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werd immers verwacht dat hij zich niet door een complexiteit die hij en 
loge over het hoofd had gezien of door de invloed van zijn ateliergenoten 
of zijn atelierhoofd op andere gedachten zou laten brengen. 23  De essentie 
van een goed ontwerp volgens de waarden van de Beaux-Arts was het 
helder analyseren van het programma van eisen en het formuleren van 
een beknopt concept als leidraad voor de architectonische uitwerking.

De kern van het ontwerp werd parti genoemd, naar de uitdrukking prendre 
parti: partij kiezen ofwel een duidelijke keuze maken en zich daaraan 
houden. De parti was echter meer dan een tweedimensionale plattegrond; 
het was een driedimensionaal idee voor een gebouw dat aangaf hoe het 
complexe programma zich zou ontvouwen aan de zich door het gebouw 
bewegende gebruiker. Het ontvouwen van de ruimtelijke samenhang 
aan de gebruiker werd aangeduid met het begrip marche. Marche was 
afgeleid van het werkwoord marcher, dat zowel duidt op het ‘lopen’ van de 
gebruiker als op het ‘werken’ van het gebouw. Op basis van de kwaliteit 
van de marche werd de kwaliteit van het ontwerp en de vindingrijkheid 
van de architect beoordeeld. Zoals Gromort, de directeur van de École 
des Beaux-Arts in de jaren dertig, zei: “On n’a jamais besoin de demander 
son chemin dans un bâtiment qui est correctement dessiné.” 24

Beaux-Arts in de ongeplande stad
Het tweede basisprincipe van de Beaux-Arts was dat het gebouw haar 
ruimtelijke samenhang en monumentale uitdrukking moest weten veilig 
te stellen binnen de dikwijls grillige stedelijke context van de ongeplande 
stad. Het Beaux-Arts gebouw moest niet alleen zijn interne logica en 
monumentale uitdrukking weten te behouden, het voegde juist door deze 
kwaliteiten orde en distinctie toe aan de ongeordende stad. Deze steden-
bouwkundige intentie van de Beaux-Arts ontwerpmethode leidde er in de 
praktijk toe dat monumentale architectonische composities gerealiseerd 
konden worden op onregelmatig gevormde percelen.

Als voorbeelden voor deze opgave bestudeerde men aan de École des 
Beaux-Arts onder andere Peruzzi’s Palazzo Alle Colonne in Rome uit 
1532 en Le Pautre’s Hôtel de Beauvais in Parijs uit 1652. 25  Beide gebou-
wen kenmerken zich door een grillig, wigvormig perceel, waarbinnen 
ruimtelijke samenhang en hiërarchie is gecreëerd door in het hart van 
het perceel een symmetrische open ruimte te plaatsen, waaromheen 
de verschillende functies geordend zijn. Daardoor kon ieder element 
op een ordelijke manier zichtbaar en bereikbaar gemaakt worden, en 
werd de onregelmatigheid van het perceel opgevangen in secundaire 

verkeersruimten en kleine grillig gevormde dienstvertrekken die met hun 
achterkanten tegen de perceelgrens zijn geplaatst. Aan de straat hebben 
deze gebouwen uiteraard monumentale gevels, symmetrisch geordend 
rond de toegangspoort naar de binnenplaats.

Deze binnenstebuiten ontwerpmethode zou van grote invloed zijn op 
Beaux-Arts gebouwen in historisch gegroeide steden. De École de Chi-
rurgie, gebouwd tussen 1769 en 1775 in Parijs naar een ontwerp van 
Jacques Gondoin is daar een goede illustratie van. 26  Aan de rue de l’École 
de Médecine heeft het gebouw een colonnade die een doorzicht biedt op 
een binnenplaats die wordt bekroond met een tempelfront waarachter 
zich de collegezaal bevindt. Gondoin is nog een stap verder gegaan 
dan Perruzzi en Le Pautre door de gevel aan de straat bijna transparant 
te maken, en de monumentale gevel in het midden van het perceel te 
plaatsen. Daarmee heeft hij ruimte en overzicht toegevoegd aan een 
smalle en dichtbebouwde straat in het hart van Parijs. De buitenranden 
van de school bestaan uit een reeks kleine en onregelmatig gevormde 
dienstruimtes, waarmee het verschil wordt opgevangen tussen het on-
regelmatige perceel en de regelmatige en monumentale hoofdruimtes 
die rond de binnenplaats zijn gearrangeerd.

Toch wordt in de architectuurtraktaten van de Beaux-Arts de stad als 
een ontwerpopgave nergens expliciet aan de orde gesteld. Maar volgens 
de architectuurhistoricus Antoine Picon was zij wel degelijk op iedere 
bladzijde en op ieder moment van de architectuuropleiding, impliciet 
aanwezig. De grotendeels ongeplande stad was een uitdaging voor het 
Cartesiaanse denken waar de Académie Royale d’Architecture op was ge-
baseerd. “By establishing order and measure in the very heart of the 
world, this thought specified discontinuities and relations which offered 
the possibility of attaining a mastery over the real.” 27  De Beaux-Arts 
architect trachtte de wanorde van de ongeplande stad niet te beheersen 
door hem te ontkennen en geheel weg te vagen, maar door er eilanden 
van orde en symmetrie in aan te brengen die een structurerende werking 
zouden hebben op de stad als geheel. De stad was met andere woorden 
de achtergrond waartegen de architect kon laten blijken hoe deskundig 
hij was in het creëren van orde. Picon: “The architect’s knowledge of 
geometry was meant to allow him to come to terms with the impacted 
tissue of the town, in which he might have, for example, to recreate a 
symmetry in circumstances which suggested that no such thing was 
possible – as was the case with Le Pautre’s tour de force at the hôtel de 
Beauvais. Being both absent and present at the same time, the town was 
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located at the very edge of architectural theory, while the operations to 
which it was subject were hard to articulate.” 28  De marginale positie 
van de stad in de architectuurtheorie kwam voort uit het feit dat het 
Beaux-Arts gebouw niet werd gedacht als onderdeel van een volledig 
uitgedachte ideaalstad, maar als een agent van orde en rede temidden 
van de ‘echte’ stad. 29  De stad moest met andere woorden niet als zodanig 
ontworpen worden; zij moest stapsgewijs worden veranderd door erin 
te ontwerpen.

Dat het academische ontwerpen een op concrete stedelijke inpassing en 
technische innovatie gerichte, monumentale kunstvorm was, is het duide-
lijkst zichtbaar in enkele gebouwen van Henri Labrouste uit het midden 
van de negentiende eeuw in Parijs. Voorbeelden zijn de Bibliothèque Ste. 
Geneviève (1843) met zijn gietijzeren tongewelf en de Bibliothèque Nationale 
(1868) met zijn flinterdunne eierschalengewelf op tientallen meters hoge 
kolommen en de geheel uit glas en staal bestaande opslagruimten. In 
Space, Time and Architecture nam Siegfried Giedion foto’s op van slechts de 
stalen en glazen onderdelen van Labrouste’s gebouwen, en presenteerde 
ze als zeldzame voorbeelden van een negentiende-eeuwse architectuur 
die vooruit keek. Giedion wees er verder op dat de natuurstenen ge-
vels en de classicistische detaillering lieten zien dat ook Labrouste nog 
steeds vast zat in de negentiende eeuw. 30  Het rücksichtslos toepassen van 
moderne materialen was ook niet het doel van Labrouste; hij wilde de 
mogelijkheden van de nieuwe constructietechnieken en de eisen van de 
nieuwe programma’s opnemen in het instrumentarium van de architect. 
Labrouste: “The beauty of a monument resides in the harmonious expres-
sion between needs and the means of satisfying them.” 31  De natuurstenen 
gevel van de Bibliothèque Ste. Geneviève is vormgegeven als een tablet 
met daarin gegraveerd de namen van honderden grote literatoren en 
wetenschappers. Deze unieke architectonische oplossing was niet minder 
innovatief of pragmatisch dan de gietijzerconstructie van de leeszaal. 
Het zijn beide antwoorden op specifieke vragen die voortkomen uit het 
programma van eisen. Voordat Labrouste zijn twee bibliotheken bouwde, 
hadden hij en zijn leerlingen jarenlang gewerkt aan een architectonisch 
vocabulaire waarin zowel de technische als de representatieve thema’s 
van hun tijd geïncorporeerd waren. Net als Gondoin’s École de Chirurgie 
werden beide gebouwen van Labrouste opgenomen in de programma’s 
en traktaten die aan de École des Beaux-Arts werden gebruikt. Zo werd 
de in de werkelijkheid gekalibreerde ontwerpvernieuwing van Labrouste 
weer geabsorbeerd in de academische traditie; een proces dat niet zonder 
controverse of polemiek plaats vond.

De Beaux-Arts in Nederland
Aan het begin van de negentiende eeuw, na de Franse overheersing, 
werden door de Nederlandse overheid twee academies opgericht naar 
het model van de École des Beaux-Arts in Parijs: de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam en die in Antwerpen. Aan deze 
Nederlandse variant op de Beaux-Arts architectuuropleiding zou een halve 
eeuw later een eind komen; de bouwkunstopleiding aan de academie van 
Amsterdam werd opgeheven ten gunste van de opleiding tot burgerlijk 
bouwkundig ingenieur aan de Polytechnische school in Delft en die van 
Antwerpen lag inmiddels in het afgescheiden koninkrijk België. 32  Auke van 
der Woud beschrijft hoe in Nederlandse architectenkringen met ontzet-
ting werd gereageerd op het feit dat het beroep van architect de distinctie 
van de academie verloor ten gunste van een puur technische oriëntatie. 33  
Het verdwijnen van de academische opleiding tot architect uit Nederland 
betekende echter niet het einde van de invloed van de Beaux-Arts traditie 
op de Nederlandse architectuur. Ten eerste was in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de École des Beaux-Arts in Parijs een onvermijdelijke 
bron van architectuurontwikkeling waar veel Nederlandse architecten 
voor enkele jaren gingen studeren. Een voorbeeld was de invloedrijke 
architect en theoreticus J.H. Leliman (1828 – 1910), die in Parijs in het 
atelier van Henri Labrouste het vak had geleerd. 34  Ten tweede was de 
Polytechnische School in Delft in zijn opzet gebaseerd op de École Poly-
technique in Parijs. Deze was evenals de École des Beaux-Arts een product 
van de verwetenschappelijking van het bouwen en ontwerpen zoals die 
door Colbert was ingezet, maar richtte zich op ingenieurs. Zo bleven er 
verschillende indirecte relaties bestaan tussen het bouwkunstonderwijs 
in Nederland en de École des Beaux-Arts in Parijs. 35

De twee richtingen van het bouwkunstonderwijs in Nederland, de poly-
technische en de academische, kwamen weer bij elkaar toen in 1905 de 
Polytechnische School in Delft werd opgewaardeerd tot een Technische 
Hogeschool. De architect Henri Evers, sinds 1902 hoogleraar architectuur 
en geschiedenis van de bouwkunst in Delft, vormde het curriculum om 
naar voorbeeld van de École des Beaux-Arts. Evers zelf was opgeleid in het 
Beaux-Arts systeem aan de academies van Antwerpen en Budapest en hij 
zou deze kennis gedurende een kwart eeuw overdragen aan verschillende 
generaties jonge Delftse architecten. 36  Eén van hen was J.H. van den Broek. 
Toen Evers in 1902 werd geïnaugureerd als hoogleraar, zei hij dat hij in 
plaats van ‘school te maken’, met studenten die werk zoals dat van hem 
zouden maken, een analyse- en ontwerpmethode wilde overbrengen. 37  Het 
doel van de methode was “een klare en schoone planindeling, klaar door 
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den juisten samenhang der bestanddelen van het program, schoon door de 
harmonische ontwikkeling der ruimten, met juiste climax in de opvolging 
en in hun vorm de moreele betekenis van het gebouw weergevend.” 38

Het architectuuronderwijs van Evers bestond zowel uit hoorcolleges over de 
geschiedenis van bouwstijlen – die zijn neerslag vond in het architectuur-
historisch handboek De architectuur in hare hoofdtijdperken (1911) – als uit 
ontwerpoefeningen met programma’s van eisen die stapsgewijs complexer 
werden en tenslotte uit het bespreken van verschillende soorten gebouwen. 39  
Jean Paul Baeten heeft de opvallende rol van de verkeersruimte – ofwel de 
marche – in het werk van Evers’ studenten gekarakteriseerd als: “Uitgebreide 
circulatiesystemen, vaak samenvallend met de symmetrieassen, versterkten 
de eenheid van de vele verschillende elementen. Ze hadden als doel de 
bezoeker volgens een vaste route door het gebouw te leiden om hem de 
esthetische ordening van de plattegrond te laten ervaren. Hallen, gangen 
en vestibules komen in dit soort plannen dan ook in overvloed voor.” 40

Van den Broeks latere carrière als leraar en hoogleraar zou in een aantal 
opzichten die van Evers imiteren. Tussen 1928 en 1948 was Van den Broek 
leraar bouwkunde aan de avond-MTS in Rotterdam en tussen 1947 en 
1964 hoogleraar in de architectuur aan de Afdeling Bouwkunde van de 
Technische Hogeschool in Delft. Ook zijn lessen bestonden uit het samen-
stellen van bepaalde gebouwtypes die tijdens verschillende zogenaamde 
leergangen aan de orde kwamen en het vervolgens bespreken van de 
resultaten tijdens de legendarisch geworden ‘confrontatiecolleges’. Van den 
Broek trachtte in zijn teksten net als Evers, een synthetisch beeld te geven 
van de verschillende bouwstijlen en methodes die naast elkaar verschijnen. 
Voorbeelden van deze synthetische benadering zijn de inaugurele rede  
van Van den Broek Creatieve krachten in de architectonische conceptie uit 
1948 en zijn lezing De eenheid der bouwkundige wetenschappen uit 1957. 
Van den Broeks lezingen als hoogleraar zouden weinig aandacht krijgen 
van architectuurhistorici, totdat Ed Taverne in 1991 wees op hun opval-
lend inclusieve en liberale karakter te midden van de heersende stijl- en 
ideologieconflicten van de jaren veertig en vijftig. 41

In 1895, enkele jaren voordat hij de Beaux-Arts naar Delft zou brengen, 
publiceerde Evers een verslag van de rede die Julien Guadet dat jaar 
had gegeven bij de opening van het Academisch jaar aan de École des 
Beaux-Arts in Parijs. Evers citeerde met instemming de uitspraak van zijn 
Franse collega dat de academische opleiding de meest liberale was die er 
bestond. 42  Guadet, zelf een leerling van Henri Labrouste, bedoelde met 

liberaal dat men niet per tijdsvak slechts één architectuurstijl of construc-
tiemethode kon toepassen, maar dat het programma, de locatie of andere 
externe factoren dicteerde welke stilistische of technische instrumenten 
gebruikt moesten worden. Hij maakte deze architectuuropvatting tot kern 
van zijn boek Elements et Theories dat werd gepubliceerd in 1902. 43  De 
boodschap kwam ook weer terug in Evers’ Het nut der historische studiën 
tot de vorming van den architect dat in hetzelfde jaar uitkwam. 44

Ook vóór Guadet en Evers werd in Nederland de rationele, liberale 
ontwerpopvatting van de Beaux-Arts gevolgd, onder andere door ar-
chitecten als Rose en Leliman. Met Evers zijn deze architecten door 
de architectuurhistorici ondergebracht in de stijl of de stroming van 
het ‘eclecticisme’. Het belang van de eclecticistische architecten voor de 
Nederlandse architectuur is lang onderbelicht gebleven, met name door 
de nadruk op de ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen aan het begin 
van de twintigste eeuw. In Waarheid en Karakter heeft Auke van der 
Woud erop gewezen dat het eclecticisme in eerste instantie een rationele 
ontwerpmethode was en niet de historiserende ontwerpstijl waarvoor het 
door de architectuurhistorici van het Nieuwe Bouwen werd versleten. 45  
Om de historische positie van de eclectische architectuur op zijn waarde 
te schatten, stelde Van der Woud een herschikking voor van de negen-
tiende-eeuwse stromingen. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen 
enerzijds de ‘idealistische rationalisten’ die een nieuwe stijl wilden creëren 
door de constructie tot de metafysische essentie van het bouwwerk te 
maken, en anderzijds de ‘realistische rationalisten’ die de eisen van de 
industriële maatschappij trachtten te beantwoorden met functionele en 
samenhangende gebouwen. Deze laatste stroming veronderstelde ook 
een ‘liberaal’ gebruik van de beschikbare stilistische attributen.

De ‘realistische’ of ‘zakelijke’ houding ten opzichte van de te gebruiken 
stijlen en technieken is ook terug te vinden in de praktijk van Evers’ 
leerling Van den Broek. In zijn onderwijs aan de TH Delft na de tweede 
wereldoorlog, hanteerde Van den Broek een encyclopedische benader-
wijze van alle beschikbare architectuurstromingen. De manier waarop 
Van den Broek in zijn onderwijs de verhouding tussen vorm en inhoud 
definieerde is eerder ‘realistisch’ of ‘zakelijk’ te noemen dan ‘metafysisch’ 
of ‘idealistisch’. 46

Het Raadhuis van Rotterdam
Voor een Beaux-Arts architect als Henri Evers was Labrouste’s Biblio-
thèque Nationale uit 1869 de ultieme demonstratie van architectuur als 

afb. 91 – 93



196 197

wetenschap. Met zijn complexe samenhang van alle onderdelen, van het 
staal van de magazijnen tot en met de arcadische muurschildering, liet 
het gebouw zien waar de architectuur op dat moment technisch, organi-
satorisch en esthetisch toe in staat was. Evers kreeg een kans hetzelfde 
te doen met zijn meest bekende gebouw: het Raadhuis van Rotterdam 
(1911 – 1920). Het proces rond de opdrachtgeving van het Raadhuis aan 
de Coolsingel imiteerde in zekere zin de rituelen van de concours aan de 
École des Beaux-Arts. Evers werd gevraagd een esquisse te maken waarin 
de ruimtelijke en functionele geleding van het gebouw op basis van het 
gegeven programma en binnen de gegeven locatie vastgesteld werd. Ver-
volgens werden echter naast Evers zeven andere architecten uitgenodigd 
om op basis van zijn esquisse een uitgewerkt ontwerp te maken. De jury 
zou zonder te weten wie welk ontwerp had gemaakt er één voordragen 
voor uitvoering. Uiteindelijk zou Evers zelf de prijsvraag winnen en het 
Raadhuis zou naar zijn ontwerp gebouwd worden. 47

Het voorontwerp dat Evers in 1911 maakte draagt alle kenmerken van 
de Beaux-Arts: het is opgebouwd uit een rechthoekige schil van kanto-
ren met op de hoekpunten trappenhuizen. De rechthoek is doorsneden 
door twee dwarsvleugels. Hierdoor is het hoofdvolume opgedeeld in drie 
rechthoekige delen. In het eerste deel – aan de Coolsingel – is een toren 
geplaatst; deze rust op vier kolommen met daaronder een vide omge-
ven door galerijen. Het tweede deel is een binnenplaats: een tuin die 
rechtsreeks vanaf de zijstraten bereikbaar is. Het derde deel is met glas 
overkapt en bevat grote open kantoorvloeren en publieksruimtes. Aan 
een as dwars op de Coolsingel zijn op de eerste verdieping de bijzondere 
ruimtes geplaatst: de feestzaal met balkon op de Coolsingel, de galerij 
rond de vide en de raadszaal die deels boven de binnentuin uitkraagt. 
Evers werkte het schema uit gebruik makend van een combinatie van de 
Hollandse, Franse en Duitse renaissance en de Hollandse Gotiek. 48  De 
natuurstenen gevel bestaat uit een plint, een begane grond met boogven-
sters, een bel-étage met dubbelhoge boogvensters en een derde etage met 
rechthoekige ramen. De ingangspartij is relatief bescheiden vormgegeven: 
drie boogvormige deuren op een bordes. Het architectonische effect op 
de straat is eerder grafisch dan plastisch. De werkelijke monumentaliteit 
van het gebouw is in het interieur te vinden.

Na de architectonische uitwerking volgde de bouwtechnische en bouw-
fysische fase in de totstandkoming van het gebouw. In 1919, toen het 
Raadhuis zijn voltooiing naderde, publiceerde Evers in De Ingenieur een 
rede met lichtbeelden waarin hij verslag deed vanuit de bouwput. Hij 

legde daarbij een sterke nadruk op de manier van aanbesteding en op de 
immense, betonnen draagconstructie. Het nieuwe Raadhuis werd door 
Evers voorgesteld als één van de meest imponerende bouwterreinen van 
haar tijd. Er werden technieken gebruikt die men in Nederland nog nooit 
op zo’n schaal had toegepast. Bovendien was het gebouw onderdeel van 
een saneringsoperatie die men sinds de bouw van het Paleis op de Dam in 
de zeventiende eeuw in Amsterdam, in Nederland niet meer had gezien. 
De talloze straatjes, steegjes en huizen van het oude Zandstraatkwartier 
werden gesloopt en op hun plaats werd een diepe bouwput gegraven. 
Evers liet in zijn presentatie zien hoe er palen van twintig meter lengte 
de grond in werden geheid. Daarna werd het gehele vlak bedekt met een 
sprei van ijzeren staven; hierin werd vrachtwagen na vrachtwagen met 
cement gegoten totdat er een harde betonnen schijf van 1, 25 meter dik 
lag. Uit de plaat staken op vier plaatsen bundels van stalen wapening 
omhoog. Deze werden bedekt met hout en ook volgegoten met cement. 
De wapening werd doorgetrokken en naar elkaar toe gevlochten, bekist 
en weer volgegoten zodat een toren ontstond. Eind 1915 was het object 40 
meter hoog en begon men de randen van de betonnen plaat op te trek-
ken. Langzamerhand verdween de sokkel van de toren achter de elegante 
natuurstenen gevels. Maar toen men met de dakconstructie begon, begon 
van achter de historiserende architectuur de torenschacht verder op te 
rijzen. Een jaar nadat Evers zijn presentatie gaf kreeg het bouwspektakel 
haar hoogtepunt. Toen kwam de toren uit de steigers, bekroond met 
een carillon onder een koepel van gewapend beton en afgetopt met een 
koperen vredesfiguur. Met zijn 71, 5 meter was de klokkentoren van het 
stadhuis het hoogste bouwwerk van Rotterdam. 49

Na de oplevering van het Raadhuis werd het project opnieuw uitgebreid 
toegelicht, ditmaal vanuit het standpunt van de installatietechniek. In De 
Ingenieur verscheen een artikel van de hand van Struve, de werktuigkundig 
ingenieur die de verwarmings- en ventilatie inrichting van het Raadhuis 
had ontworpen. 50  Struve begon en besloot zijn verslag met de mededeling 
dat hij vanaf het begin bij het proces was betrokken, en dat het ontwerp 
voor de installaties integraal deel uitmaakte van het definitief ontwerp: 
“Wanneer daarom de hier beschreven inrichtingen zo uitstekend aan 
haar doel beantwoorden is dit voor niet het kleinste deel te bedanken 
aan de belangstelling, welke de bouwmeesters van het Raadhuis, Prof. 
H. Evers en A.J.Th. Kok aan deze inrichting hebben gewijd. Daar dezen, 
toen het nog tijd was, zich van deskundige zijde lieten voorlichten, werd 
het mogelijk om van het begin af aan rekening te houden met de eisen 
die de verwarmings- en ventilatie inrichting aan de bouw stelden.”
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In het Raadhuis werden de allermodernste technieken toegepast die op 
dat moment beschikbaar waren: een warmwaterverwarming door middel 
van elektrische centrifugaalpompen en mechanische ventilatie volgens het 
overdruksysteem. Er werd een besloten prijsvraag uitgeschreven onder 
zeven nationale en internationale firma’s voor een ontwerp op basis van de 
gewenste soorten installatie en de plaats van de kanalen en de centrales in 
het gebouw en het gebruik van de ruimtes. Het bureau van Struve had een 
voorontwerp gemaakt en zou ook de uiteindelijke opdracht binnenhalen. 
Even was overwogen om de ambities nog verder te verhogen en bij de bouw 
van de ketelcentrale rekening te houden met een grote afstandsverwarming. 
Hiermee had men de Sociëteit De Doelen ten noorden van het stadhuis, 
het toekomstige postkantoor en de nieuwe beurs met één enkele centrale 
kunnen verwarmen. Ondanks de besparing in personeel en brandstof-
kosten die hieruit zou zijn voortgevloeid, lukte het niet de gemeente en 
het rijk op één lijn te krijgen voor de verdeling van de kosten.

Uit Struves presentatie in De Ingenieur blijkt dat het hart van de installatie 
het ketelhuis met drie stoomketels was. De warmte stroomde de kamers 
en gangen in vanaf achter houten rasters weggewerkte radiatoren. De 
hoofdleidingen liepen allen onderlangs het plafond van de kelderverdieping 
en in hun patroon herkennen we de plattegrond van het stadhuis.
 De ventilatie inrichting is complexer en groter dan die van de ver-
warming. Zij is bovendien dieper geïntegreerd in de architectonische 
structuur van het stadhuis. Uit de doorsnede van het gebouw blijkt dat 
de boogvormige ruimte onder de toren het bovengrondse deel is van een 
eivormig gewelf dat wordt doorsneden door de marmeren vloer op de begane 
grond. Het ondergrondse deel van het gewelf is het centrum vanwaar de 
frisse lucht over de verschillende vleugels van het gebouw wordt verdeeld. 
Precies onder de raadszaal bevinden zich twee luchtinlaten. Deze halen 
de lucht, die rein en rustig in de binnentuin hangt, naar binnen, voeren 
deze via een eenzijdig doorlatend jaloeziesysteem naar de kamers. In de 
feestzaal stroomt de lucht door het cassetteplafond naar binnen, en in 
de publiekszalen en de raadszaal door de rijk geprofileerde balken. Het 
gehele gebouw wordt onder een permanente overdruk gehouden, zodat 
als er een raam of een deur opengaat er geen lucht binnenstroomt.

De factoren waarmee de installatie rekening moest houden waren complex. 
Struve: “Bij de ventilatie van grote ruimten, moet het niet alleen het doel 
zijn door het aanvoeren van verse lucht de uitademing en uitwaseming 
der bezoekers op te nemen en weg te voeren, maar tevens, behalve de 
warmte, die door de aanwezigen wordt geproduceerd ‘s zomers ook de 

zonnewarmte af te voeren.” 51  De ingenieurs beschreven het raadhuis 
niet als een constructie maar als een complex van luchtstromen: “Het 
gehele luchtkwantum stroomt in de feestzaal direct vanuit het gewelf 
fijn verdeeld uit. De afvoer van lucht geschiedt deels door de natuur-
lijke poriën der omgrenzende vlakken, deels door het gewelf, gelegen 
tegenover de luchtinvoer. Het afvoerkanaal mondt uit op de zolder. Door 
het ter plaatse instellen van een klep op de monding van dit kanaal kan 
de overdruk, alsmede de luchtverversing in de zaal worden geregeld.” 52  
De gehele installatie – verwarming en ventilatie – werd bestuurd vanuit 
de centrale regelkamer. In deze ruimte, bekleed met lichte tegels en 
gevuld met glimmende buizen bevond zich het bedieningspaneel: een 
wit geëmailleerde plaat met daarop talloze wijzers en hendels waarmee 
het gehele systeem kon worden gemanipuleerd. Bekeken door de ogen 
van de verwarmings- en ventilatie-ingenieurs was het gehele gebouw, 
compleet met de monumentale ruimtelijke effecten en de rijke ornamen-
tiek, een klimatologische installatie. De binnenplaats is een réservoir voor 
schone en koele lucht, de materialen en ornamenten van het gebouw 
zijn de inlaten waarlangs de lucht de ruimtes binnen wordt geleid, de 
plattegrond organiseert de circulatie van de lucht en het monumentale 
gewelf is deel van de verdeelkamer van waaruit de geconditioneerde 
lucht over de verschillende vleugels verspreid wordt.

Samenvattend kunnen we over het gebouw van Evers zeggen dat het een 
zeer compacte bundeling is van architectonische, stedenbouwkundige, 
installatietechnische en esthetische kennis. Het is, volgens de professionele 
ethiek van de Beaux-Arts, een totaliteit in zichzelf die een eiland van orde 
en technologie vormt in een zich hortend en stotend ontwikkelende stad. 
Het gebouw onderscheidt zich maximaal van haar omgeving, en probeert 
haar tegelijkertijd mee te trekken in een proces van modernisering. Daarin 
is het verwant aan de Bibliothèque Nationale van Labrouste en de École de 
Chirurgie van Gondoin in Parijs. Maar het gebouw is ook verwant aan 
de projecten die Evers’ student J.H. van den Broek veel later in en om 
Rotterdam zou realiseren in de jaren dertig en veertig. Tegen die tijd was 
elk stilistisch spoor van de Beaux-Arts uit het werk van Van den Broek 
verdwenen, maar de methodiek en de ruimtelijke logica bleven intact.

HET GROTE GEBOUW IN DE STAD

Afgezien van de prijsvragen waaraan Van den Broek meedeed, zou het na 
zijn afstuderen nog tien jaar duren voordat hij de kans kreeg de methoden 
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voor het ontwerpen van grote en complexe gebouwen toe te passen. Toen 
in 1937, nadat Leendert van der Vlugt was overleden, het bureau van Van 
den Broek fuseerde met dat van Brinkman & Van der Vlugt, waardoor 
het bureau Brinkman & Van den Broek ontstond, breidde zijn opdrach-
tenportefeuille zich drastisch uit. Daarvoor had hij weliswaar honderden 
woningen gerealiseerd in Rotterdam en Schiedam, maar daar was het dan 
ook bij gebleven. In tegenstelling tot het bureau van Brinkman & Van der  
Vlugt dat in 1937 al bijna een kwart eeuw ervaring had opgebouwd. 53  Brink-
man & Van der Vlugt was in 1913 begonnen als de praktijk van Michiel 
Brinkman die naast het bekende galerijblok in Spangen vele industriële 
bouwwerken in de haven had ontworpen. Zijn belangrijkste opdracht 
was voor een nieuwe fabriek voor het koffie, thee en tabaksbedrijf Van 
Nelle. Toen Michiel Brinkman in 1925 stierf en het ontwerp nog niet 
voltooid was, vroeg de directeur van Van Nelle, Charles van der Leeuw, 
Brinkmans zoon Jan het bureau voort te zetten. Deze associeerde zich 
daartoe in hetzelfde jaar met de jonge moderne architect Leendert van 
der Vlugt, die al enige bekendheid had verworven met de Technische 
School in Groningen uit 1922. 54  De chef de bureau A.J. van der Linden, 
die al vanaf 1918 op het bureau aanwezig was en dat zou blijven tot 1947, 
zou een grote bijdrage blijven leveren aan het werk van Brinkman & Van 
den Broek. Hetzelfde gold voor architecten uit de Brinkman & Van der 
Vlugt ‘bloedgroep’ zoals F. Swaneveld en S.R. Goslinga. 55  Aangezien Jan 
Brinkman ingenieur was en geen architect, en bovendien na enkele jaren 
te ziek werd om werkelijke invloed op het bureau te kunnen uitoefenen, 
ging de leiding over in handen van Van den Broek.

Het belangrijkste effect van de fusie was dat Van den Broek nu opdrach-
ten kreeg van grootindustriëlen en havenbaronnen zoals J.Ph. Backx, 
C. van der Leeuw e.a., voor grote utilitaire gebouwen in de havenstad. 
De complexiteit van de programma’s, de technologische innovaties en 
de specifieke eigenschappen van de stedelijke locaties in en om Rot-
terdam vormden voor Van den Broek de new planning problems, zoals de 
nieuwe instituties als het ziekenhuis en de gevangenis dat waren geweest 
voor de achttiende-eeuwse architecten. 56  De stedelijke context van de 
gemechaniseerde havenstad bestond niet alleen uit rooilijnen, straten, 
pleinen en blokken maar ook uit technische installaties zoals elektrici-
teitsleidingen, spoorlijnen, oceaanstomers, graanelevatoren, laadbruggen 
en hydraulische installaties.

Van den Broek maakte binnen Brinkman & Van den Broek ontwerpen 
voor gebouwen met een hoge graad van technische en programmatische 

complexiteit op verschillende locaties in de havenstad. De manier waarop 
hij de eisen op het gebied van programma, representatie, helderheid, 
constructie, technische uitrusting en ontsluiting in het ontwerp inte-
greerde is verwant aan de Beaux-Arts. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
eerder genoemde parti: het formuleren van een conceptueel beginpunt 
voor een complex vanuit een analyse van de locatie, het programma en 
de technische mogelijkheden. Ook typisch Beaux-Arts in de gebouwen 
van Brinkman & Van den Broek is de aandacht die besteed wordt aan 
de interne infrastructuur. Deze is niet opgevat als een puur functioneel 
netwerk maar als een middel om de gebruikers door het gebouw te leiden 
zodat het ontwerp zich stapsgewijs aan hen ontvouwt: de marche.

De utilitaire programma’s waarmee Brinkman & Van den Broek te maken 
kreeg hadden, zoals hieronder zal worden beschreven, weinig of niets te 
maken met de representativiteit van klassieke Beaux-Arts programma’s 
zoals het Raadhuis, de bibliotheek of het universiteitsgebouw. Voor de 
opdrachtgevers in de havenstad ging het er juist om om programma’s die 
over het algemeen niet als waardig, cultureel of representatief werden 
beschouwd, toch deze betekenislaag te geven. Toen Van den Broek in 
contact kwam met de Rotterdamse industriëlen, werd hem gevraagd 
programma’s die voorheen werden gehuisvest in eenduidig functione-
rende installaties, een zekere architectonische distinctie te verlenen. In 
het verlengde van de ervaring van de Van Nellefabriek, werd deze dis-
tinctie echter niet gezocht in een toegevoegde visuele representatie, maar 
in een choreografie van het technische en sociale functioneren van het 
utilitaire gebouw. De monumentale waarde van het moderne onderne-
men kan beschouwd worden als één van de meer recente new planning 
problems waar de Beaux-Arts traditie zich voor gesteld zag. Jean Louis 
Cohen heeft dat gegeven getypeerd als onderdeel van de democratisering 
van het monumentale. 57  In die gedachtegang wordt het monumentale 
niet langer exclusief geassocieerd met instituties als de staat of de kerk, 
maar ook met ondernemingen en fabrieken. 58  De ‘identificatie van het 
ondernemen’, leidde tot de meest indrukwekkende monumenten in de 
fabrieks- en kantoorgebouwen van Albert Kahn – een student van de 
École des Beaux-Arts in Parijs – voor Ford en General Motors in Detroit. 
Kahn en zijn opdrachtgevers brachten de white collar workers onder in 
neoklassieke kantoorgebouwen in downtown Detroit en de blue collar 
workers in immense, glazen en stalen daylight factories aan de randen 
van de stad. 59  Het merkwaardige is dat juist Kahn’s fabrieken en niet 
zijn kantoorgebouwen beschouwd worden als monumenten voor de ge-
mechaniseerde twintigste eeuw. 60
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Terwijl de Van Nellefabriek haar expressiviteit ontleent aan een bijna 
theatrale mise en scène van de attributen van industrie en moderne bouw-
techniek, zou Van den Broek een andere, meer naar binnen gerichte, 
benadering kiezen voor de representatie van het utilitaire gebouw. Sinds 
G.J. de Jongh werd Rotterdam bepaald door een gemechaniseerd systeem 
van straten, wegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen, kanalen, havenbekkens, 
kades en de rivier. Daarin functioneert de stad meer als een uitwisse-
ling van stromen dan als een ruimtelijk geheel van massa en leegte. Het 
succes van een Rotterdamse onderneming was gebaseerd op de mate 
waarin deze zich een positie kon verwerven binnen dit systeem. In zijn 
architectuur was Van den Broek niet uit op het tot expressie brengen 
van één functie of programma-onderdeel maar op het verhelderen van 
de logistiek van het gebouw die de verschillende functies verbond. De 
partis die Van den Broek formuleerde, deden de verschillende stromen 
en infrastructuren, waarlangs het gebouw met de stad was verbonden, 
samenkomen in het hart van het gebouw. In die zin zijn de gebouwen van 
Van den Broek verwant aan de eivormige ruimte onder de klokkentoren 
in het Raadhuis van Rotterdam. Deze ruimte – zowel boven als onder de 
vloer – is immers een verdeelkamer voor zowel bezoekers, ambtenaren en 
politici als voor hete, koude, schone en gebruikte lucht. Door de manier 
waarop ze zijn ingepast in de onregelmatige percelen van de ongeplande 
stad, zijn de gebouwen van Van den Broek ook verwant aan de eerder 
genoemde École de Chirurgie van Gondoin. Maar in het Rotterdam van 
Van den Broek ging het niet alleen om een grillig patroon van historische 
kavelstructuren, maar ook om een steeds dichter wordend netwerk van 
infrastructuur. De positie van het bedrijf in de havenstad werd door de 
ontwerpen van Van den Broek op heldere wijze gefixeerd in de wirwar 
van stromen en netwerken waar de stad uit bestaat.
 Om enige orde aan te brengen in het utilitaire deel van Van den Broeks 
oeuvre, zouden we het kunnen indelen naar de manier waarop de gebouwen 
zijn toegesneden op het stadsweefsel, en daarmee op de types stadsweef-
sel waarmee Van den Broek zich geconfronteerd zag. Die categorieën 
zijn over het algemeen technisch van aard omdat de gebouwen voor een 
groot deel werden bepaald door de beweging van mensen- en goederen-
stromen over een netwerk van gemechaniseerde infrastructuur. Het gaat 
om gebouwtypes die in de stad zijn gemonteerd als onderdelen in een 
machine. Bij ieder type stedelijke context past een specifiek gebouwtype, 
dat een specifieke taak vervult binnen de stedelijke machinerie:

– In een onregelmatig gevormde historische stedelijke context die onder-
deel is geworden van een veel grotere en gemechaniseerde agglomeratie, 

bijvoorbeeld het historische centrum van een havenstad, werken Van den 
Broeks gebouwen als scharnieren.

– Op een plek waar een aantal bundels van verschillende technische en 
verkeerskundige infrastructuur langs elkaar zijn gelegd, bijvoorbeeld een 
kanaal en een spoorlijn, speelt het gebouw de rol van een sluis.

– In nieuwe stedelijke situaties, die werden opgezocht om bepaalde acti-
viteiten te bevrijden uit de onregelmatige geometrie van de premoderne 
stad, bijvoorbeeld een industrieterrein, werkt het gebouw als een motor-
blok. (Een compact en aan elkaar geschakeld geheel van verschillende 
onderdelen die samen een taak vervullen.)

Gebouwen als scharnieren
Vanaf de negentiende eeuw voltrok de cityvorming in Rotterdam zich 
van perceel tot perceel en van gebouw tot gebouw. Winkelpassages al dan 
niet gecombineerd met bioscopen werden met veel acrobatische toeren 
van de architect ondergebracht in grillige percelen achter de straatgevel 
waar ooit kloosters, werkplaatsen of moestuinen verborgen waren. Vanuit 
ondiepe percelen waar ooit kleine huizen stonden verrezen moderne 
flat- en kantoorgebouwen die zich met monumentale façades aan de 
straat presenteerden. Vanaf het begin van zijn carrière maakte ook Van 
den Broek ontwerpen voor moderne en grootschalige programma’s die 
een plaats moesten krijgen in het premoderne en kleinschalige stedelijk 
weefsel. Het oude weefsel werd niet weggevaagd om plaats te maken 
voor een nieuwe typologie en de continuïteit van de straatwand en de 
bereikbaarheid van de binnenterreinen werden zoveel mogelijk bewaard. 
Als voorbeeld voor de wijze waarop Van den Broek de vorm van het 
bestaande weefsel gebruikte om de complexe programma’s van eisen te 
organiseren, is het gebruik van de wigvorm om binnen een niet-orthogo-
naal perceel een zo efficiënt en helder mogelijke plattegrond te realiseren. 
Het prijsvraagontwerp voor de HAV bank in Schiedam uit 1929 laat een 
dergelijke aanpak zien. Hier werd uit de vorm van het perceel een wig-
vormige traphal tussen de kantoorvleugel en de bankzaal afgeleid, die 
weer werd gemonumentaliseerd in een toren. 61  Hetzelfde is zichtbaar in 
de traphal voor het flatgebouw op de hoek van de Mathenesserlaan en 
de Nieuwe Binnenweg uit 1931 en in het onuitgevoerde ontwerp voor 
een Passage-Cineac aan het Hofplein uit 1935. In dit ontwerp ging achter 
de nieuwe moderne gevels een binnenruimte met winkels en een bios-
coop schuil die haar plattegrond ontleende aan het oude bouwblok. 62  De 
onregelmatigheid van het bestaande weefsel werd door Van den Broek 
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omgezet in een stedenbouwkundige scharnier waarmee de programma-
tische structuur van het gebouw kon worden opengelegd.

Kantoorgebouw Van Ommeren, Antwerpen 1938
Een duidelijk scharniergebouw is het kantoorgebouw dat Van den Broek 
ontwierp voor de Rotterdamse reder Van Ommeren in het centrum 
van Antwerpen. 63  In 1933 werd in Antwerpen tussen het stadscentrum 
en de nieuwe industrieterreinen aan de linkeroever van de Schelde de 
Scheldetunnel geopend. Eigenlijk waren het er twee: één voor auto’s 
en één voor voetgangers en fietsers, waarbij de fietsers ook gebruik 
moesten maken van de roltrappen. Bijna een decennium later zou in de 
Rotterdamse Maastunnel ditzelfde principe toegepast worden maar dan 
gecombineerd in één tunnelbuis. 64  Net zoals het Maastunneltracé zou ook 
het Scheldetunneltracé een spoor van modernisering en schaalvergroting 
langs en door de bestaande stad trekken. Flats en kantoorgebouwen 
werden gebouwd op de grote percelen die vrijkwamen door de sloop en 
aanlegwerkzaamheden langs de wegen die naar de tunnels leiden. Uit 
het bestaande weefsel werden op strategische locaties kleine percelen 
samengevoegd tot grotere, en vervolgens bebouwd met een architectuur 
die groter en moderner was dan alles wat er omheen stond. Het vast-
goedeffect van het tunneltracé beperkte zich niet tot de bouwblokken die 
er direct aan grensden maar straalde honderden meters de stad in. 65  Zo 
werd in Antwerpen de hoek tussen de Lange Koepootstraat en de Sint 
Paulusstraat vanaf 1939 gedomineerd door de hoge gefacetteerde stalen 
en glazen gevel van de Rotterdamse rederij Van Ommeren. Het gebouw 
was ontworpen door het nieuwe Rotterdamse architectenbureau Brinkman 
& Van den Broek onder leiding van J.H. van den Broek. De bemoeienis 
van het bureau zou zich niet beperken tot het gebouw; ook de inrichting, 
de uitrusting, de stoffering etc. werd door hen gecoördineerd. Lang voor 
de komst van Van den Broek was het bureau Brinkman & Van der Vlugt 
met Van der Linden als chef de bureau, geroutineerd in het uitvoeren van 
nieuwsoortige utilitaire gebouwen met een netwerk van adviseurs en 
leveranciers dat voor bijna ieder groot project werd ingezet.

De verkoopakte van de bouwgrond aan de Sint Paulusstraat werd ge-
tekend op 24 Februari 1938. 66  Bijna een maand eerder had het bureau 
Brinkman & Van den Broek drie ontwerpschetsen gemaakt waarin het-
zelfde programma op drie verschillende locaties was ingetekend. Naast 
de hoek van de Sint Paulusstraat met de Lange Koepootstraat, werden 
twee andere locaties onderzocht die direct grensden aan de Grote Tun-
nelplaats. De eerste locatie was een onregelmatige L-vorm die deel uit-

maakte van een nieuw bouwblok tussen de ingang van de tunnel en het 
Willemsdok. De tweede locatie maakte deel uit van een eveneens nieuw 
wigvormig bouwblok aan de Tunnelplaats; deze bestond uit een geknikte 
rechthoek. De derde en uiteindelijke bebouwde locatie op de hoek van 
de Sint Paulusstraat en de Lange Koepootstraat was een driehoek met 
grillige contouren die bestond uit een reeks van oorsprong middeleeuwse 
percelen met daarachter een zeventiende-eeuws klooster en de gotische 
Sint Paulus kerk. De vorm van de locatie was in tegenstelling tot de eerste 
twee niet bepaald door de aanleg van het tunneltracé; de aanleiding tot 
verdichting kwam wel voort uit de nieuwe verkeersader.

De variantschetsen laten een gevelbeeld zien dat verwant is aan een 
project dat Van den Broek in 1936 had ontworpen samen met Van Tijen 
& Maaskant voor het Reesink-kantoorgebouw in Zutphen. De gevel van 
dit gebouw bestaat uit glas in stalen ramen, heeft een lage betegelde 
borstwering en een begane grond die terugtreedt ten opzichte van de 
rooilijn en zo de kolommen van het staal of betonskelet ontbloot. Toen 
het Reesink gebouw was gerealiseerd, werd het bekritiseerd omdat het 
leek op een willekeurige moot uit een veel langere gevel. 67  De gevels voor 
Van Ommeren zijn in de schetsfase vanuit precies dit principe gedacht. 
De gevel werd als het ware om de vorm van het perceel gevouwen. 
Niet alleen de gevel was een formule die aangepast kon worden aan de 
vorm van de locatie; hetzelfde gold voor de constructie en de ruimtelijke 
verdeling van het programma: de parti. Uit de variantschetsen komt een 
locatie-neutrale basisopzet voor het gebouw naar voren.

Het gebouw laat zich in de eerste instantie lezen als een hoge gebogen 
schijf die tegen een lagere werkhal met daklichten is geschoven. Vanaf de 
straat is de glazen gevel en de glazen traphal zichtbaar. De belettering liet 
zien dat delen van het gebouw door Van Ommeren werden gebruikt, en 
andere delen door andere firma’s. De bezoeker die het gebouw binnentrad 
kwam uit onder een pianovormig bordes. Hier bevond zich de kern van het 
gebouw, het lege hart vanwaar zich het complexe programma ontvouwde 
aan de gebruiker. Vanaf het bordes keken de directeuren, die hun kantoren 
hadden op de eerste verdieping, uit over de zee van bureaus beneden in 
de werkhal. Bovendien is dit het punt waar ook de constructieve opzet 
van het gebouw zich openbaart. Hier is immers het liggende volume van 
de werkhal in het staande volume van de kantoorschijf geschoven.
 In de beste traditie van de Beaux-Arts, zit de parti van het ontwerp in 
de doorsnede. Het openleggen van de constructie op de begane grond 
en op de eerste verdieping maakte de ruimtelijke opzet inzichtelijk voor 
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de gebruiker op zijn tocht door het gebouw. De climax van deze marche 
was het uitzicht over de werkhal vanaf het bordes. Nogmaals, dit is de 
basisopzet van het gebouw; dit zijn de kenmerken die alledrie de varianten 
gemeen hebben. Dit zouden we kunnen zien als de esquisse, de schets 
van kenmerken die herkenbaar aanwezig moesten blijven tot en met 
het einde van het architectonische ontwerpproces. Het kantoorgebouw 
moest nog worden aangepast aan een onregelmatig stedelijk perceel. Van 
den Broek had daar rekening mee gehouden door in de randen van de 
werkhal een hele reeks kleinere, minder representatieve functies, zoals 
toiletten, archieven en bergingen, op te nemen. Deze konden de grillige 
randen van het perceel vullen.
 Om de basisopzet vast te houden binnen de grillige middeleeuwse 
parcellaire structuur van de Lange Koepootstraat locatie, moest Van 
den Broek ingrijpen in de stedelijke context. Net zoals in de flat aan de 
Nieuwe Binnenweg of in het ontwerp voor de HAV bank in Schiedam, 
had Van den Broek de hoek kunnen opheffen door een wigvormige 
traphal die het gebouw in twee regelmatige volumes had gespleten. Maar 
omdat het Van Ommeren gebouw zich als een affiche aan de stad moest 
presenteren, was de tweedimensionaliteit van de gevel essentieel en kon 
van het opbreken van het bouwvolume geen sprake zijn. De hoek waar-
onder de Lange Koepootstraat de Sint Paulusstraat ontmoet is ongeveer 
120°. Al bij de intekening op de kadasterkaart plaatste Van den Broek de 
draaideur precies op de hoek en boog hij de gehele kantoorstrook rond 
tot een segment uit een denkbeeldige cirkel die als middelpunt de toren 
van de Sint Pauluskerk heeft. Niet alleen de traphal werd verbogen, maar 
het gehele gebouw, vanaf de gordijngevel tot en met de plaatsing van de 
tussenwanden. Het bedoelde visuele effect van het gebouw op de stad 
werd bewaard door de gevel rond het bouwblok te plakken, zoals een 
affiche rond een reclamezuil.

Het definitieve ontwerp moest in een aantal belangrijke opzichten worden 
gewijzigd ten opzichte van de schetsvariant voor de Lange Koepootstraat. 
Zo veranderde de gevel van een horizontale stapeling van borstweringen 
en strookramen in een raamwerk van vierkante glazen cellen. Ten tweede 
werd de traphal teruggelegd ten opzichte van de gevel. Ten derde ging 
het trappenhuis op het dak over in een conciërgewoning met een zwart 
betonnen schoorsteen: een verwijzing naar de zwarte schoorstenen van 
de schepen van Van Ommeren.

Het kantoorgebouw Van Ommeren is op de eerste plaats een gebouw 
waarin op minutieuze wijze de samenkomst is geregisseerd van moderne 

technieken en materialen, stedelijke inpassing en ruimtelijke organisatie. 
Hoe dat precies plaats vindt, laat zich enkel door een close reading van 
het gebouw vertellen. Het pand kan op twee manieren worden betre-
den: het personeel en de huurders van de bovenste verdiepingen gaan 
binnen onderin de glazen traphal. De trap zelf is een monolithische 
betonconstructie bekleed met granito. Met zijn doorlopende oppervlak 
en afgeronde profielen, die het schoonmaken vergemakkelijken, heeft 
het het karakter van een immens aanrecht. Het publieksgedeelte bevindt 
zich op de begane grond aan de straatkant. Bezoekers worden naar de 
toegang in het midden van het gebouw geleid door een verchroomde 
stalen handleuning die langs de gehele breedte van de gevel loopt. De 
draaideur bevindt zich precies daar waar zich ooit de hoek tussen de 
Lange Koepootstraat en de Sint Paulusstraat bevond; dit cilindrische 
element is niet recht in de gevel geplaatst, maar verdraaid ten opzichte 
van de straal van de cirkel die de vorm van het gebouw bepaalt. De 
draaideur staat op een zwart granieten dorpel met een asymmetrische 
driehoekige plattegrond. De plattegrond van de dorpel is herhaald in 
de luifel boven de ingang. Door de positionering van de draaideur glipt 
men zijdelings de brede publiekshal in.

De merkwaardige hoekige asymmetrie van de begane grond blijkt de 
contour te volgen van het funderingsplan. Het ronde kantoorvolume 
rust op straalsgewijs liggende balken. Terwijl het gebouw het perceel 
heeft afgerond en daardoor enkele vierkante meters langs de gevel heeft 
verloren, vult het funderingsplan het volledige aangekochte perceel. Het 
granieten opstapje en de luifel van het Van Ommeren-pand lijken op de 
ingangspartij van het door Van den Broek ontworpen flatgebouw aan de 
Nieuwe Binnenweg van zeven jaar eerder. In Rotterdam heeft het hoe-
kige flatgebouw een dorpel en luifel met een afgeronde plattegrond; hier 
blijkt deze afwijkende vorm een spoor te zijn van de initiële ontwerpfase 
waarin het flatgebouw wèl een gebogen vorm had. In Rotterdam besloot 
Van den Broek echter de ronding te elimineren en het gebouw uiteen te 
leggen in twee orthogonale volumes. De ronding werd geconcentreerd 
in de traphal. De afgeronde dorpel en luifel op de begane grond zijn in 
Rotterdam evenals de hoekige dorpel en luifel in Antwerpen sporen van 
de overwegingen en zijpaden gedurende het ontwerpproces.

Vanuit het publieksgedeelte gezien, straalt het melkglazen plafond van 
de hal een egaal wit licht uit dat overdag door de sheddaken naar binnen 
valt en ‘s avonds uit de verborgen tl-buizen komt. Daar waar de kan-
toorschijf en de werkhal in elkaar overgaan staan acht ronde witgeverfde 
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betonnen kolommen in een gebogen rij. Een dunne stalen trap met een 
verchroomde leuning leidt naar het bordes van de eerste verdieping. 
De boekhoudafdeling op de eerste verdieping beslaat de gehele breedte 
van het gebouw en wordt van het bordes boven de werkhal afgescheiden 
door een translucente glazen wand. De draagstructuur, die op de verdie-
pingen deels schuil gaat achter puien en systeemplafonds, is zichtbaar 
op de begane grond. Betonnen kolommen met een vierkante doorsnede 
staan los van de glazen buitengevel. Op ieder van deze kolommen ligt 
een betonnen balk waarvan de kopse kant de gevel raakt. Het andere 
uiteinde van deze balk ligt op de ronde kolom die los in de ruimte staat. 
De balken dragen de vloer.

Uit de vele ontwerpschetsen en studies blijkt dat de verschillende on-
derdelen van het bouwproces zoals constructie, detaillering, hang- en 
sluitwerk, installaties, stoffering en inrichting als gelijkwaardige elementen 
binnen één structuur werden opgevat en daarom telkens in één beeld 
werden samengebracht. De buitengewoon gedetailleerde doorsneden 
van de typische kantoorcel tonen de stalen sponningen met het dubbele 
glas en de klapramen, een vitrage en tenslotte een sluitgordijn. Ze laten 
ook zien hoe de gevel rust op een balk die ca. 25 cm boven de vloer 
ligt. Ook de interieurtekeningen laten niets aan de verbeelding over: 
op de vloer, vlak voor het gordijn, staan verwarmingsradiatoren met 
verchroomde pootjes. Haaks op de gevel staat een tafel van Gispen. Het 
blad is van eiken; het heeft een U-vorm en is omrand met een metalen 
strip en ingelegd met linoleum; het hangt met zijn rechte kant aan de 
raamsponning en rust met zijn ronde kant op een stalen poot die in de 
vloer is geschroefd. Een L-vormige plank loopt vanaf het bureau, over 
de radiator tot achter de bureau stoel. In het raam bij het bureau is een 
stopcontact en een telefoonaansluiting aangebracht. Tot op één meter 
hoogte is de muur bedekt met een laag kunstleer, daarboven met pleister 
en verf. Er zijn drie deuren, twee naar de kamers aan weerszijden, één 
naar de gang. Tegen de wand parallel aan de gevel staat een kastje. Op 
twee meter hoogte hangt een schilderijenrail. Dit zijn de vaste dingen 
die in elk kantoor terugkomen. Daaraan zijn per situatie losse dingen 
toegevoegd: de Gispen bureaustoel, de Gispen leunstoelen voor de be-
zoekers, de telefoon en de wandklok.

De nadruk op de consistentie in de uitvoering was groot. Het gebouw 
lijkt niet alleen door de stedenbouwkundige situering op een scharnier; 
het werd ook gemaakt met technieken en een precisie die soms meer te 
maken hebben met machinebankwerk dan met architectuur. Zo werden 

de stalen elementen van de gevel aan elkaar geschroefd met moeren 
en bouten van kostbare messing in plaats van staal, zodat deze nooit 
zouden roesten.

Het gebouw scharniert niet alleen met het stedelijk weefsel, maar ook 
met het spektakel van de straat. Nog steeds weerspiegelen de histori-
sche gevels, trams, bussen, auto’s, voetgangers, rollerbladers, skaters, 
fietsers, bromfietsers, glasbakken, verkeersborden, lichtreclames, barrica-
den, kiosken, caféterrassen, wielerpelotons, bloemenhuldes, bouwketen, 
binnentrekkende troepen, optochten, draaiorgels, begrafenisstoeten en 
verkeersongelukken zich in de gefacetteerde glazen wand van het Van 
Ommerenpand in Antwerpen. 68

Gebouwen als sluizen
De haven en de historische stad hebben gemeen dat hun driedimensionale 
vorm niet als zodanig is ontworpen, maar de neerslag is van hun dagelijks 
functioneren. De complexe vorm van de historische stad wordt gestuwd 
door de fragmenten van ooit begonnen masterplannen, geografische en 
geologische gegevenheden, afgebroken verdedigingswerken, verdwenen 
kloostercomplexen. Ook de haven is de resultante van een opeenhoping 
van exogene factoren. Ligging en vorm van de havens worden bepaald 
door het profiel van de rivier en de breedte, diepte en zwenkinggraad 
van de boten. De aanleg en het profiel van de havenbekkens en de 
kades wordt bepaald door de zwaarte en de maat van de installaties. 
De plaatsing en de vorm van havengebouwen komt voort uit de eisen 
van het overslaan van goederen en mensen van één vervoersmodaliteit 
naar een andere. Alle factoren die in de haven een rol spelen, vertalen 
zich uiteindelijk in een unieke stedenbouwkundige en architectonische 
structuur. Goederen en mensen komen uit schepen op een kade terecht, 
van de kade worden zij naar een loods, een aankomsthal of een entrepot 
gebracht en vandaar uit gaan zij met trams, fietsen, auto’s, vrachtwagens, 
treinen of karren de stad of het land in.

Stedenbouwkundig en economisch gezien, behoort de kade zowel tot de 
globale maritieme handelsnetwerken als tot de openbare ruimte van de 
stad. Het havensysteem zoals Rose, Stieltjes, De Jongh en hun opvolgers 
dat hadden ontworpen bestaat uit havenbekkens die werden uitgegraven 
in het rivierlandschap zodat langwerpige schiereilanden parallel aan, 
haaks op of schuin ten opzichte van de stroom overbleven. Deze pieren 
werden ingericht voor het doorsluizen van mensen en goederen van de 
zee naar de stad. Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstond 

afb. 110, 111
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een steeds nauwkeuriger gedefinieerd infrastructureel patroon van paral-
lelstroken. De eerste strook is de boot zelf. De boot legt aan aan de kade; 
deze bestaat uit een oppervlak van kinderkopjes ingelegd met rails voor 
de kranen die het schip ontlasten. Verder landinwaarts ligt een strook die 
bebouwd is met loodsen, warenhuizen, entrepots, werkplaatsen, kantoren 
etc. Hier wordt waarde toegevoegd door bewerking, opslag, herpakking, 
organisatie, controle en verkoop. Tenslotte is er de straat. Deze heeft een 
andere inrichting dan een gewone stadsstraat; de voetgangers, fietsers, 
trams, treinen en auto’s delen het oppervlakte. Aan de andere kant van 
de straat staat weer een loods, warenhuis of entrepot etc. Een typische 
pier met aan weerszijden een aanlegkade heeft dus zeven parallelstroken: 
1. boot, 2. kade, 3. gebouw, 4. straat, 5. gebouw, 6. kade, 7. boot.

De architectuur van de derde (en vijfde) strook, waar een groot deel van 
het economische gewin van de haven is gelokaliseerd, bestaat uit lange 
aaneenschakelingen van houten, betonnen en ijzeren constructies, vari-
erend van enkele meters tot enkele tientallen meters hoog. De gebouwen 
vallen afzonderlijk zelden op, gedomineerd als ze worden door de kranen, 
treinen en boten. Deze architectonische strengen werken als sluizen 
tussen de internationale handel en die van de stad. De essentie van een 
sluisgebouw schuilt in de organisatie en technische begeleiding van de 
bewegingspatronen van mensen en goederen tussen de verschillende 
stroken. Soms waren deze gebouwen groot en technisch geavanceerd, zoals 
bijvoorbeeld de loods met hangar Blauwhoedenveem aan de Rijnhaven 
uit 1901. 69  De doorsnede van dit inmiddels verdwenen complex strekte 
zich over de gehele breedte van de pier uit. Door middel van boven de 
weg zwevende bouwdelen, loodsbalkons, kelders met lopende banden, 
laadbruggen, een pakhuisgedeelte van zes verdiepingen nam het alle 
parallelstroken van het typische pierenlandschap in zich op, inclusief de 
boten. In de sluisgebouwen werd de verkeersfunctie de enige functie.

Nadat Van den Broek de opdrachtenportefeuille van de firma Brinkman 
& Van der Vlugt had overgenomen, ontwierp hij in Rotterdam ettelijke 
kilometers havenarchitectuur. Gedurende de jaren dertig, veertig en vijftig 
werd bijna de gehele Wilhelminapier, waar zich de Holland Amerika 
Lijn had gevestigd, volgebouwd door Brinkman & Van den Broek en 
vervolgens door Van den Broek & Bakema. Met name de vertrekhal 
en de aankomsthal, respectievelijk uit 1937 en 1947, zijn voorbeelden 
van sluisgebouwen tussen het wereldverkeer en het stadsverkeer. Bij de 
vertrekhal werd een oude betonnen en stalen loods van architect Van 
der Tak uit 1901 uitgekleed en opnieuw bekleed waarna er het nieuwe, 

inmiddels verdwenen, witte, honderden meters lange en bijna alleen uit 
licht, lucht en ruimte bestaande gebouw voor in de plaats kwam. 70  Acht jaar 
later verrees eveneens naar ontwerp van Brinkman & Van den Broek de 
indrukwekkende aankomsthal. In dit ontwerp kreeg de transparantie en 
openheid van de havenarchitectuur een monumentale behandeling door 
de flinterdunne tongewelven boven een immense glazen pui die letterlijk 
een spiegel voorhield aan de wederopbouw op de andere oever. De reizi-
gers die vanaf de straat het gebouw binnenkwamen konden hun bagage 
afgeven en via een grootse, symmetrische, onbeschaamd monumentale 
trap de immense ruimte op de eerste verdieping bereiken. Van onder de 
betonnen gewelven zagen zij de leegte van het centrum aan de overkant 
van de rivier, voordat zij – soms voorgoed – Rotterdam verlieten. 71  In 
Thomsen’s Havenbedrijf, een minder symbolisch geladen project op een 
minder prominente plaats in de stad, zou Van den Broek de complexe 
werkingen van de havenstad pas echt sublimeren tot architectuur.

Thomsen’s Havenbedrijf, Rotterdam 1943 – 1948
Na de vernietiging van haar installaties in de oorlog had de Rotterdamse 
stuwadoor Thomsen’s Havenbedrijf een nieuw complex nodig. Aangezien 
Thomsen’s zowel goederen als passagiers vervoerde moest de architec-
tuur niet alleen bepaalde gebruikersgroepen en verkeersstromen met 
elkaar verbinden, maar ook bij elkaar vandaan houden. Bovendien wilde 
het bedrijf terugkeren naar de zelfde locatie in het bij Rotterdam West 
gelegen Vierhavengebied. Aan de Wilhelminapier was er vooral sprake 
van overslag tussen rivier, zee en weg. In het Vierhavengebied was de 
gemechaniseerde overslag juist tussen zee, weg en spoor dominant.
 De wijze waarop de vloeiende lijnen van het spoor de typische stroken-
indeling van de havenpieren transformeerden is zichtbaar in het plan voor 
het gebied uit 1912. De zeedijk ten westen van Delfshaven fungeerde als 
de ruggengraat voor een asymmetrische havenontwikkeling. Binnendijks 
werd vanaf het begin van de twintigste eeuw de stadswijk Bospolder 
gebouwd. Daarbuiten werden drie havenbassins uitgegraven onder een 
schuine hoek met de normaallijn van de rivier. De woonwijk is aan de dijk 
tot vijf verdiepingen opgetrokken zodat de bewoners het havenspektakel 
ook vanuit hun woonkamers zouden kunnen gadeslaan. Een immens 
spoorwegemplacement ligt tussen de dijk en de havenbekkens. Vanuit het 
emplacement liepen spoorlijnen over de Vierhavenstraat de pieren op. De 
ingenieurs die het Vierhavengebied ontwierpen, plaatsten de kruiswissels 
in de strook die voor de pakhuizen was bedoeld. Daarmee legden zij de 
eerste knoop in de infrastructuur waar later het buitengewone gebouw 
van Thomsen’s Havenbedrijf uit zou ontstaan.

afb. 112 – 128
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Op één van deze kruiswissels, aan de westelijke kade van de Lekhaven, 
ontwierp Brinkman & Van den Broek in 1944 het hoofdgebouw van 
Thomsen’s Havenbedrijf. De stuwadoors van Thomsen’s Havenbedrijf 
namen vanaf de bouw van het Vierhavengebied in de jaren tien en twintig 
het grootste deel van de Keilestraat in met een complex van loodsen en 
werkplaatsen. 72  Het terrein van Thomsen werd gemarkeerd door een groot 
billboard dat over de straat hing met de naam van de firma, zichtbaar voor 
de bewoners van Bospolder aan de andere kant van het spoorwegempla-
cement. De vernietiging van de haveninstallaties door de Duitsers in 1944 
gaf Thomsen, net als vele andere havenbedrijven, de mogelijkheid haar 
bestaande installaties drastisch te moderniseren. Met name het gebied 
aan de oostzijde van de pier was zwaar getroffen; de kades, rails, kranen, 
loodsen en poortgebouwen waren tot schroot gereduceerd. Het bureau 
Brinkman & Van den Broek kreeg de opdracht om op deze plaats een 
hypermoderne integrale haveninstallatie te ontwerpen. 73  Reeds voor de 
havenvernietiging speculeerden de reders en architecten echter al over 
de ongekende mogelijkheden van het naoorlogse havenbedrijf.

Thomsen’s Havenbedrijf stond in de jaren veertig onder leiding van J.Ph. 
Backx, één van de meest ideëel gedreven leden van de Kleine Commissie 
van de Club Rotterdam. Backx was er van overtuigd dat net als de haven, 
de bedrijfsvestiging en de volkswoningbouw, ook het maatschappelijk en 
cultureel leven gepland moest worden. Met zijn stichting De Rotterdamse 
Gemeenschap was hij een pleitbezorger voor de wijkgedachte en in het 
algemeen voor een diep doorvoelde bemoeienis van alle Rotterdam-
mers met de wederopbouw. Binnen zijn eigen bedrijf leidde dit tot een 
constant vormen van zijn arbeiders met filmvoorstellingen, cursussen 
aan de Volksuniversiteit, lezingen, studiedagen, wandelvierdaagsen etc. 
Tegelijkertijd groeide het bedrijf onder zijn bewind van 200 tot 2000 
werknemers en werd het het grootste stuwadoorsbedrijf van Rotterdam. 74  
De Kleine Commissie kwam in 1942 naar buiten met de Nota betreffende 
de Wederopbouw van Rotterdam waarin werd gepleit voor een integrale 
aanpak van de wederopbouw: cultureel, zakelijk, financieel, industrieel 
en maatschappelijk. Andere leden van deze commissie waren Charles 
van der Leeuw, de bouwheer van de Van Nellefabriek, Ed. Nijgh, direc-
teur van de N.V. Phs. van Ommeren en W. de Monchy, directeur van de  
Holland Amerika Lijn. Zij vormden wat men een schaduwcollege van de 
stad Rotterdam zou kunnen noemen. 75  Volgens stuwadoor Backx moest 
er eerst een nieuwe samenleving worden gemaakt, voordat er gedacht kon 
worden aan een nieuwe stad. 76  Op het moment dat Brinkman & Van den 
Broek bezig was met het ontwerp voor de wederopbouw van Thomsen’s 

installaties en gebouwen in het Vierhavengebied, was directeur Backx 
zelf bezig met het vertalen van Lewis Mumfords’ The Social foundations 
of post-war building (1943), onder de titel De sociale grondslagen van het 
naoorlogse bouwen (1946). 77

Hoe de nieuwe samenleving haar vorm zou vinden in een nieuwe stad 
werd door Backx beschreven in een pamflet uit 1945, De Opbouw van 
Rotterdam. 78  Een kernpunt in zijn betoog was de intieme samenhang 
tussen de stad en de haven, een samenhang die niet zozeer fysiek als 
wel functioneel en emotioneel van aard was maar die tot uitdrukking 
moest worden gebracht in gebouwen en stedenbouwkundige ensembles. 
Op dit niveau veroordeelde hij ten strengste het wederopbouwplan van 
Witteveen en bepleitte hij de andere weg van Van Traa c.s.: “Wij echter 
zien Rotterdam als werkstad in de eerste plaats als havenstad. Er is een 
onverbrekelijke band tusschen Rotterdam en haar haven. De haven is niet 
alleen voor degenen, die in haar werkzaam zijn, een voorbeeld van liefde 
en zorg, zij behoort toe aan de geheele bevolking.” 79  Wat in de haven- en 
stadswerken van G.J. de Jongh impliciet aanwezig was, kreeg bij Backx een 
expliciete, metafysische lading. Daarom wees Backx in een eerdere tekst 
naar het Bretonse dorp waar ieder jaar voordat de vissersvloot uitvaart, de 
gehele bevolking deelneemt aan een processie langs de schepen. Backx 
pleitte dan ook voor een “wandelboulevard langs de haven en een groot 
plein, waar wij straks het grote feest kunnen vieren van onze haven.” 80  
Backx’ idee werd ook zichtbaar in de serie plannen die Van den Broek 
maakte voor een rivierplein in de Nieuwe Werken bij de Veerhaven en 
in zijn plannen voor het Maritiem Centrum. Het zou uiteindelijk gestalte 
krijgen in ‘het venster op de rivier’, het onderdeel van het Basisplan dat 
enkele decennia lang een vrij uitzicht vanaf de Coolsingel op de Maas 
zou garanderen. 81  Met Thomsen’s Havenbedrijf door Brinkman & Van 
den Broek deed Backx een indrukwekkende voorzet voor de realisatie 
van zijn visie op de stad.

Backx’ idee dat het overslaan van goederen en mensen een gemeenschaps-
bouwende kracht was en daarom in het middelpunt van het stedelijk 
bewustzijn gebracht moest worden, was één van de grondgedachten voor 
het eerste ontwerp voor het nieuwe complex van Thomsen’s Havenbedrijf. 
De architecten werd niet slechts gevraagd een omhulsel te maken voor 
een gegeven programma van eisen, maar ook de werking van het bedrijf 
te conceptualiseren. Van den Broek stelde een intensivering voor van de 
bestaande architectonische, infrastructurele en stedenbouwkundige situatie. 
De kades, goederen, boten, loodsen, gebouwen, kranen, vrachtwagens, 
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treinen, fietsen en mensen werden op een complexere manier met elkaar 
verbonden dan voorheen. De verschillende onderdelen werden niet alleen 
naast elkaar gelegd maar ook gestapeld, verweven en verknoopt. Hierdoor 
vervaagde het scherpe onderscheid tussen gebouw en infrastructuur en 
werd aan het langgerekte systeem van loodsen, kades en spoorlijnen 
een duidelijk middelpunt gegeven. In het schetsontwerp uit 1943 werd 
de volgende logistieke en ruimtelijke sequentie neergelegd: op de grond 
kwam een lange reeks loodsen, onderbroken door de onderdoorgang 
van de trein; op verschillende plaatsen werden hellingbanen en trappen 
geplaatst die naar het dak van de loodsen leiden. Vrachtwagens konden 
over het dak rijden waardoor een tweede kade werd toegevoegd vanwaar 
gelost en geladen kon worden. Op de kade beneden zouden treinen worden 
gevuld en geleegd, terwijl vanaf de hoger gelegen kade de overslag zou 
plaatsvinden tussen wegverkeer en boot. Naast de vrachtwagens zouden 
ook de auto’s en fietsen van de werknemers gebruik kunnen maken 
van de tweede kade op het dak. Precies boven de plaats waar de trein 
door de loodsen heen naar de kade zwenkte, bracht Van den Broek de 
werkplaatsen, kleed- en schaftruimtes, kantoren en passagiersruimtes bij 
elkaar in een gebouw dat het sociale middelpunt van het loodsencomplex 
moest worden. Hier bovenop plaatste Van den Broek een scheepsbrug 
of verkeerstorenachtige constructie van waaruit men de bewegingen in 
en om het complex kon overzien.

Behalve dat het een uitgebreider programma en een berijdbaar dak had, 
was het schetsontwerp voor Thomsen’s Havenbedrijf niet fundamenteel 
anders dan de poortgebouwen die Brinkman & Van den Broek in dezelfde 
periode ontwierp voor de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier of 
die voor de Scheepswerf Giessen in Capelle aan de IJssel. 82  De toevoeging 
van de verkeerstoren die uit het complex naar boven kwam, tilde het 
ontwerp echter naar een hoger, monumentaler niveau. Hier werd immers 
niet alleen het coördinatie-hoofdkwartier van de reder en de stuwadoor 
gesitueerd, maar ook een ‘belvédère’ voor de wachtende passagiers. Zowel 
vanuit de haven als vanuit de woonwijken zou men het symbolische hart 
van Thomsen’s Havenbedrijf hebben kunnen zien, en vice versa.

Het realistisch-utopische gehalte van dit schetsproject kwam voort uit 
de hoge verwachtingen die tijdens de oorlog bij de ondernemers voor 
de stad leefden. Het ontwerp kan beschouwd worden als een stap in de 
ontwikkeling van een ontwerppraktijk waarin utilitaire programma’s en 
locaties werden opgevat als representatieve en monumentale opgaven. 
De reële noodzaak die voortkwam uit de havenvernietiging in 1944 zou 

leiden tot een versnelling van deze ontwikkeling en voor Thomsen’s 
Havenbedrijf tot een minder uitbundig maar niet minder vernieuwend 
ontwerp. Het complex dat uiteindelijk in 1948 werd opgeleverd, is op-
gebouwd uit een loods van 300 bij 50 meter met in het midden een 
poortgebouw. De nok van de loodsen zette zich voort in de bovenlichten 
van het gebouw, maar de daklijn werd verbroken doordat het gebouw 
uitkraagt over de Keilestraat. Op het witte vlak dat over de straat hangt 
stond in neon de naam van het bedrijf, nèt zichtbaar voor de bewoners 
van de wijk Bospolder achter het spoorwegtalud.

Tot aan de sanering, in de jaren negentig van het Vierhavengebied, was 
het gebouw opgenomen in de honderden meters lange wand van loodsen 
waar het het centrum van vormde. 83  Komend vanaf de stad volgde men de 
wand van de loodsen totdat deze afboog en uitkwam op de zware stalen 
en glazen poort die diagonaal staat ten opzichte van de rooilijn. Door 
zijn zwaarte en grootte doet de poort denken aan de bronzen deuren van 
een middeleeuws kerkgebouw. Langs deze weg kwamen de voetgangers, 
vrachtwagens, auto’s, handkarren, fietsen en de treinen het gebouw binnen 
en konden ze doorsteken tot aan de kade. De kruiswissel uit het plan voor 
het Vierhavengebied uit 1912 is nog steeds herkenbaar in de spoorlijn die 
door het loodsencomplex heen zwaait. Door het diagonale tracé van het 
spoor dwars door het rechthoekige gebouw heen, is langs de straatkant 
een wigvormig bouwdeel overgebleven. In de academische traditie heet 
dit poché: kleine kussenvormige ruimtes tussen twee niet aansluitende 
geometrieën. Deze specifieke poché heeft twee verdiepingen en bood 
plaats aan kleinschalige functies zoals de portiersloge, de douane en 
de eerste hulp en diverse kantoortjes. Een pui van staal en glas scheidt 
de begane grondverdieping van het poortgebouw af van de kade. Aan 
de Keilestraat manifesteert het gebouw zich door haar glazen pui die 
uitkraagt over de weg. Het poortgebouw heeft aan de kade eveneens een 
glazen pui; deze is echter geïntegreerd in de honderden meters lange 
rooilijn van de loodsen en heeft bordessen waarvandaan de passagiers 
en de werknemers uitzicht hebben op de haven. Voorlangs de pui loopt 
nog een segment van de kabelgoot waaraan de kranen waren gekoppeld 
die over de kade heen en weer bewogen.

De doorbreking van het loodsenprofiel door de spoorlijn vormt de basis 
voor het ontwerp. De parti werd door Van den Broek in 1948 uit de 
doeken gedaan in de nieuwsbrief van Thomsen’s Havenbedrijf: “De 
loodsen en kaden waren gedeeltelijk verwoest. Bij de herbouw van het 
loodsencomplex aan de Lekhaven werd als eis gesteld dat geen tussen-
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steunpunten gemaakt mochten worden en dat in het plan een heldere 
overzichtelijke ruimte voor het kleden, wassen en eten van een 500-tal 
havenwerkers moest worden opgenomen. Verder ook nog ruimte voor 
wachtende passagiers en plaats voor bedrijfsinspectie, douane, sociale 
zaken en ziekenkamer... De plaats voor dit sociale centrum werd be-
paald door een spoorlijn, die door de loodsen buigt naar de kade.” Over 
de architectuur van het complex schrijft Van den Broek het volgende: 
“Deze wordt o.a. bepaald door de doorbreking van het loodsprofiel met 
de genoemde ruimte voor kantine aan de ene kant en voor passagiers 
en inspectie aan de andere. Deze doorbreking vormt samen met de door 
de loodsen gebogen spoorlijn een ruimtelijke concentratie, waardoor de 
verschillende delen van het complex tot één geheel werden.” 84

De ‘ruimtelijke concentratie’ – de kern van het ontwerp – wordt pas 
zichtbaar in het interieur van de bovenbouw. Dit deel van het gebouw is 
bereikbaar door twee monumentale betonnen trappen aan weerszijden 
van de centrale as die door het gebouw loopt, parallel aan de kade. Eén 
trap gaat vanaf de Keilestraat omhoog; de andere vanaf de kade. Beide zijn 
bestemd voor zowel de passagiers als de havenarbeiders. Achter de eerste 
trap hangt een stalen trap vanuit het plafond naar beneden, bedoeld voor 
de bazen, de inspecteurs en de kantoorbedienden. De trappen leiden naar 
een lange met rood-witte tegeltjes beklede gang met licht dat, gefilterd 
door matglazen puien en bovenlichten, van boven en opzij naar binnen 
komt. De glazige, diffuse ruimte is alleen bereikbaar van onderuit en 
isoleert de gebruiker van de hectische, vuile, industriële haven. Uitzicht 
wordt geboden aan beide uiteinden van de gang; hier bevinden zich glazen 
puien waardoor men ooit de immense kolomvrije ruimte van de loodsen 
in kon kijken. In het glas aan de noordkant zijn de namen gegraveerd van 
de in de oorlog omgekomen arbeiders van Thomsen’s. De plattegrond van 
de bovenbouw weerspiegelt de drie gebruikersgroepen: de arbeiders, de 
passagiers en de staf. De grootste zone is voor de arbeiders: twee was- en 
kleedlokalen, toiletten, een keuken en een schaftlokaal voor 500 man aan 
de straatzijde van de gang. Aan de kadezijde van de gang bevinden zich 
de kantoren, loketten, vergaderzalen en archieven voor de directie en de 
staf, en de wachtruimte met bar en toiletruimte voor de passagiers. De 
drie programma-onderdelen zijn uit elkaar gelegd langs een as, geheel 
volgens de regels van de Beaux-Arts. Vanwege de maat van het gedeelte 
voor de arbeiders is de gang enkele meters verschoven ten opzichte van 
de constructieve as van het gebouw. Het middelpunt van de constructie 
is immers zichtbaar in de bovenlichten in de nok van het dak. Vanuit de 
gang ervaart men een symmetrie tussen de ruimte voor passagiers, staf 

en directie aan één kant van de gang en de schaftlokalen en wasruimten 
voor de arbeiders aan de andere kant. Deze gelijkwaardigheid bestaat 
echter niet in de plattegrond. Het arbeiders gedeelte blijkt bijna twee 
derde van het gebouw uit te maken en ook van buitenaf domineert de 
schaftruimte het beeld van het gebouw. Een tweede as staat haaks op de 
eerste en verdeelt het gebouw in twee vierkante helften. Deze symmetrie 
heeft nauwelijks een ruimtelijk effect en wordt slechts in de plattegrond 
zichtbaar. Langs deze as werd de keuken, de gang naar de keuken en 
de draadglazen pui tussen het passagiersgedeelte en het kantoor van 
de bazen gelegd. Deze discrete dwarsas culmineert in de toog van de 
schaftruimte. De ruimtelijke, constructieve en functionele hiërarchieën, 
die in een klassiek Beaux-Arts gebouw perfect op elkaar aansluiten en 
elkaar versterken, zijn in Thomsen’s Havenbedrijf losgemaakt en ten 
opzichte van elkaar verschoven.

Ook al zijn de verschillende programma-onderdelen bij elkaar gebracht 
in één enkel bouwvolume, het ontwerp is erop gericht de verschillende 
activiteiten en verkeersstromen zo veel mogelijk te scheiden. De pas-
sagiers mochten zich natuurlijk niet vermengen met de arbeiders op de 
trappen en in de gang. In de eindeloze ruimtes van het Holland Ame-
rika Lijn complex werd dit probleem opgelost doordat de passagiers 
de bovenruimtes hadden en de rest zich onzichtbaar afspeelde op de 
begane grond. In een veel intensiever gebruikt sluisgebouw als dat voor 
Thomsen’s was de precieze kanalisering van de verschillende groepen 
het dominante logistieke probleem. Multifunctionaliteit werd niet zoals 
later gezien als uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding maar als het 
ineen schuiven van verschillende programma’s zonder deze met elkaar 
in direct contact te brengen.

Midden in het gebouw, ingeklemd tussen de passagiers- en de arbeiders-
ruimtes, bevinden zich achter draadglas de directie en kantoorruimtes. 
De witteboorden-werknemers van Thomsen’s namen vanaf hun eigen 
fietsenstalling onderin het gebouw een aparte stalen trap naar hun afdeling 
en kregen hun eigen koffie en broodjes van een aparte koffiejuffrouw die 
langs kwam met een karretje. De passagiers en klanten konden vanaf de 
centrale gang in een kleine ruimte van de kantoorafdeling komen waar 
zij vervolgens met een bediende achter een loket konden communiceren. 
Van achter balies en via ingewikkelde stelsels van gangetjes en foyers 
konden bepaalde arbeiders ontboden worden bij de bazen. Voor een sluis 
is het van het allergrootste belang dat de verschillende waterniveaus 
hermetisch van elkaar zijn afgesloten behalve als de poorten precies 
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op het juiste moment open gaan. Analoog hieraan ontwikkelde Van 
den Broek een vorm van timesharing – ofwel dubbelgebruik – waardoor 
bepaalde ruimtes door verschillende groepen voor verschillende rede-
nen op verschillende tijdstippen gebruikt konden worden. De arbeiders 
en de passagiers werden langs elkaar geleid volgens een nauwkeurig 
draaiboek van ploegendiensten, schafttijden, loketuren, aankomst- en 
vertrekmomenten.

Om bij de passagiers te beginnen: deze kwamen aan per auto, bus, tram 
of fiets, namen de monumentale betonnen trap naar boven, liepen door 
de gang en gingen een ruimte binnen aan hun linkerhand. Daar troffen ze 
een mondain maar sober ingerichte ruimte met banken, stoelen, tafeltjes 
en een bar waar onder andere cocktails werden geserveerd. Als zij wilden 
konden ze door de glazen deuren naar buiten en vanaf het balkon de 
haven overzien. Dáár zouden zij ook de boot zien aankomen en weten 
dat ze weldra aan boord moesten. Als het zover was liepen ze de gang uit 
naar de andere kant en gingen via de grote trap naar beneden de kade op. 
Hier vandaan konden ze met behulp van verrijdbare trappen aan boord 
gaan terwijl hun bagage vanuit het ondergebouw werd ingeladen.

Voor de vijfhonderd arbeiders functioneerde het gebouw op een geheel 
andere manier: zij fietsten de Keilestraat in, stalden hun fietsen onder 
het gebouw en namen de grote trap naar boven. Aan hun rechterhand 
ging de matglazen muur op twaalf plaatsen open en konden zij naar 
hun stalen kleedkasten gaan die in tien stalen stroken haaks op de gang 
stonden. Zij kleedden zich om, liepen de gang weer uit en bereikten via 
de grote trap de kade. Daar gingen zij aan het werk in de werkplaat-
sen in de onderbouw van het poortgebouw of op de kade. Zodra het 
schafttijd was liepen ze allemaal tegelijkertijd de grote trap weer op, 
gingen dan niet rechtsaf de gang in maar liepen rechtdoor, rechtstreeks 
de collectieve schaftruimte in. In het midden stond de grote toog van 
de keuken. Zij haalden hun eten en verspreidden zich over de talloze 
tafels en stoelen die in verschillende clusters over de immense ruimte 
verspreid waren. Het gigantische raam bood uitzicht over de straat en 
over de haven die zich steeds verder naar het westen toe uitbreidde. 
Als zij aan het einde van de dag klaar waren met hun werk namen de 
arbeiders dezelfde betonnen trap; de glazen wand ging weer open en 
ze kleedden zich uit, wasten zich aan de tien betonnen vonten die aan 
de kop van de kleedkasten staan of gebruikten de douchecabines aan 
de korte kanten van de wasruimte. Eén keer in de week konden ze aan 
het einde van de dag in de hoek van de kantine hun loon ophalen bij 

een speciaal voor de betaalmeester in de wand gemaakte cel. Er waren 
meer plekken waar de draadglazen wanden in het gebouw ruimtes in 
zichzelf werden. Virtueel gebeurt dit met het met namen gegraveerde 
raam dat uitkijkt over het loodsinterieur. Op een meer concreet niveau 
gebeurt het in de glazen en stalen wand tussen de kleedruimtes en de 
schaftruimtes. Op verschillende plaatsen lijkt deze opgezwollen te zijn, 
of lijken er zich blazen in te hebben gevormd: cilindrische vormen die 
naar beide kanten opengaan en telefoons bevatten.

De passagiers en de arbeiders misten elkaar steeds nèt. Op het moment 
dat de arbeiders de trap op waren gelopen naar de schaftruimte maande 
men de passagiers naar de boot te gaan. Op de betonnen trap hing nog 
de lucht van de havenwerkers en lagen er nog peuken op de treden. In de 
verte hoorden de passagiers het geroezemoes in de kantine. Het kwam 
ook voor dat de arbeiders zich net aan het wassen waren op het moment 
dat de passagiers aankwamen in het gebouw. Achter het matglas zagen 
zij de schimmen van de zich afdrogende arbeiders. De fysieke nabijheid 
van de ruimtes en de transparantie van de architectuur speelde een spel 
met de sociale en organisatorische incompatibiliteit van de verschillende 
programma’s die in het gebouw waren samengebracht. Hier werd de 
‘ruimtelijke concentratie’ van het ‘sociaal centrum’ voelbaar.

‘Ruimtelijke concentratie’ kon in de visie van Van den Broek en Backx 
pas tot stand komen wanneer de verschillende elementen scherp gedefi-
nieerd werden. Het creëren van een ‘sociaal centrum’ door een precieze 
en architectonische manipulatie van de verschillende gebruikersgroepen 
paste in de gedachten over ‘sociale plastiek’ die tijdens en na de oorlog 
werden ontwikkeld door progressieve architecten, sociologen, ambtenaren 
en ondernemers. 85  De bekendste uiting van deze tendens was de wijk-
gedachte, de sociale en stedenbouwkundige theorie die uiteindelijk zou 
leiden tot concrete toepassingen in vele wijken en stadsuitbreidingen rond 
Rotterdam. Om zicht te krijgen op de betekenis van de ‘sociale gedachte’ 
in het Rotterdamse zakelijke en politieke milieu, is het zinvol om een 
korte vergelijking te maken tussen woonwijken en havengebouwen.

In de woonwijk Pendrecht in Rotterdam Zuid werden de jonge koppels, 
de gezinnen en de bejaarden uit elkaar gehaald en ondergebracht in 
verschillende ruimtelijke elementen die vervolgens weer bij elkaar wer-
den gelegd in een heldere structuur die zich in principe eindeloos kon 
uitbreiden. 86  Hetgeen wat deze elementen tot een collectief maakte was 
de openbare ruimte tussen de gebouwen. Tegenover de strakke regie van 
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gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte rondom de woning, stond 
zoals Camiel van Winkel het omschreef “een onvoorwaardelijk vertrouwen 
in de gemeenschap als een plastisch lichaam.” De sociale dynamiek die 
in de buurten duidelijk en streng was gekanaliseerd kreeg in het open 
hart van de wijk de kans zich vrij en gezamenlijk te manifesteren. 87

Pendrecht is volgens Van Winkel het hoogtepunt in het modernistische 
gebruik van ruimtelijkheid als een formeel ontwerpmiddel waarmee 
de mogelijkheid tot gemeenschapsvorming uitgedrukt kan worden. In 
Thomsen’s Havenbedrijf werden de drie gebruikerscategorieën evenzeer 
uit elkaar gelegd en weer bij elkaar gebracht in een helder en regelmatig 
figuur. Pendrecht wordt echter gedomineerd door het plastische gebruik 
van leegte – ruimtelijkheid – als een middel waarmee gemeenschaps-
vorming niet alleen uitgedrukt maar ook opgeroepen kan worden. 88  Dit 
aspect, dat ook een belangrijke rol zou gaan spelen in het naoorlogse werk 
van Van den Broek & Bakema, is geheel afwezig in het ontwerp voor 
Thomsen’s Havenbedrijf. Noch in het poortgebouw, noch in de loodsen 
en terreinen eromheen is er een ruimte die net als het centrale plein 
van Pendrecht gedefinieerd kan worden als ‘het culminatiepunt van een 
sociale plastiek’. Er zijn geen aanwijzingen dat Van den Broek zelf zich 
bezig hield met het thema van ‘sociale plastiek’. De toegenomen nadruk 
op ‘het sociale’ deed Van den Broek zijn gebouwen steeds meer opvatten 
als constructieve en ruimtelijke processoren die zo nauwkeurig mogelijk 
moesten worden afgesteld. Het tot uitdrukking brengen van de sociale 
dynamiek door middel van grafische of sculpturale effecten stond ver van 
hem. Waar Lotte Stam-Beese in Pendrecht een raster ontwierp waarop 
de sociale plastiek zich kon manifesteren, reguleerde Van den Broek de 
sociale en andere processen door middel van een rooster waarmee het 
gebruik van het gebouw in tijdseenheden werd vastgesteld. Dat gold voor 
het langs elkaar geleiden van goederen, kantoorklerken, passagiers en 
arbeiders, maar jaren eerder ook al voor de slapende peuters, krantlezende 
vaders, kokende moeders en huiswerkmakende kinderen in de dag- en 
nachtwoningen aan de Vroesenlaan (zie hoofdstuk 5).

Volgens Camiel van Winkel is het centrum van Pendrecht “een droge 
montage van elementen uit de polder” en krijgt het hierdoor “iets land-
schappelijks.” 89  Een soortgelijke sampling van elementen uit haar omgeving 
is herkenbaar in het interieur van Thomsen’s Havenbedrijf. Hierin zijn 
ruimtelijke en technische elementen uit de haven op een eveneens droge 
manier bijeengebracht, weliswaar in geheel andere functies en op een 
andere schaal. De drie trappen en de monumentale poorten, die opengaan 

voor de trein wanneer die afbuigt naar de kade, zijn verwant aan de wijze 
waarop in de haven bruggen, poorten en sluizen de verkeersstromen 
aan elkaar koppelen. De van elkaar geïsoleerde ruimtes en functies aan 
weerszijden van een glazen gang, zijn verwant aan de manier waarop 
de loodsgebouwen op een pier ondanks hun dunne architectuur weinig 
van hun inhoud prijs geven. Waar tenslotte in de haven de verschillende 
vervoersmedia zoals boten, graanelevatoren, treinen, vrachtwagens, kra-
nen en karren nauwkeurig van elkaar worden onderscheiden en in hun 
bewegingen worden geregisseerd, gebeurt dat binnen het gebouw met 
de gebruikersgroepen. De manier waarop al deze elementen met elkaar 
zijn gecombineerd in een architectonisch ontwerp heeft een vertellend 
karakter, met de betreding van het gebouw als inleiding, de gang als de 
complexe spanning in het midden en het uitzicht naar buiten als de cli-
max aan het einde. In haar zich ontvouwende architectonische ervaring 
is Thomsen’s onmiskenbaar een Beaux-Arts gebouw.

In Rotterdam is, om opnieuw Rein Blijstra te citeren, “een vreemd soort 
stedebouw” actief “omdat immers de meest opvallende elementen, de 
schepen en de kranen, zich voortdurend verplaatsen.” 90  De omgekeerde 
logica van het havenlandschap vinden we terug in de details van Thom-
sen’s Havenbedrijf. In het gebouw lost het architectonische kader op in 
matglas, deuren, bovenlichten en relingen die opgeklapt, opengeschoven 
en weggereden kunnen worden. Tegelijkertijd vormt wat we normaliter 
meubilair zouden noemen een monolithisch geheel met de constructie. De 
modernistische meubels in de passagiershal zitten volgens een gestrooid 
patroon vast aan de betonnen vloer. Ook de doopvontachtige wasbassins 
in de was- en kleedruimte waren met het beton van de vloer vergoten. 
De glazen cilinders van de telefooncellen lijken het dak te ondersteunen. 
Door deze details staat Thomsen’s Havenbedrijf in scherp contrast met 
de aankomsthal voor de Holland Amerika Lijn waar een meer voor de 
hand liggende hiërarchie heerste tussen de monumentale megavorm 
van de betonnen architectuur en verrijdbare losse onderdelen zoals de 
balies en kiosken voor douane en inlichtingen. De ‘drager en inbouw’ 
verhouding is in Thomsen’s Havenbedrijf omgedraaid en vervangen door 
een model waarin de basisstructuur en de belangrijkste onderdelen van 
het gebouw bestaan uit beweging en de kleinschaligere invullingen een 
statisch geheel vormen: een ‘vreemd soort architectuur’.

Gebouwen als motorblokken
Gebouwen die vergelijkbaar zijn met scharnieren of sluizen ontlenen hun 
ruimtelijke structuur voor een groot deel aan de context waarin ze zijn 
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geplaatst, of deze nu historisch gegroeid is of is aangelegd als technische 
infrastructuur. In het proces van schaalvergroting en modernisering, 
waarbinnen deze gebouwen functioneren, is de volgende stap die een 
onderneming neemt zich te bevrijden uit het bestaande stedelijk weefsel 
om zich te vestigen op een open locatie aan de rand van de stad. Een 
bedrijf dat groot genoeg wordt kan het zich veroorloven haar eigen steden-
bouwkundige context te creëren. Niet de manier waarop het programma 
is ingepast in een bestaand weefsel, maar de manier waarop het bedrijf 
zich bevrijdt van het bestaande weefsel, is waar het bij dit soort projecten 
om gaat. In deze omstandigheden is het aan de ontwerper om buiten de 
bestaande stad een nieuw ruimtelijk systeem te creëren: een ‘motorblok’ 
van elkaar voedende functionele elementen. Dit nieuwe systeem is niet-
temin stedelijk, omdat het een stedelijke institutie huisvest die is ontstaan 
en haar bedrijfsvoering heeft ontwikkeld binnen de bestaande stad die 
zij achterlaat. Bovendien zijn de wijdopen locaties die zij opzoekt aan de 
rand van de stad ontsloten door een infrastructuur die bestaat dankzij 
de agglomeratie. Een dergelijk gebouw blijft dus niet alleen bedrijfsmatig 
deel uit maken van de stad; op een hoger schaalniveau is er ook sprake 
van een ruimtelijke relatie. Dominant is echter de manier waarop het 
programma is bevrijd van de stedelijke context en een autonome eenheid 
wordt van waaruit het zich kan ontplooien. Het gebouw of complex van 
gebouwen is een in zichzelf gekeerd geheel, net als een motorblok dat 
wordt ondergebracht in een auto, maar ook op zichzelf kan draaien, als 
een vrijstaande generator van energie en beweging.

In het geval van de Ford-autofabrieken bij Detroit van Albert Kahn werd 
dergelijke motorblok-architectuur ver buiten de stad geplaatst omdat haar 
vorm en uitgestrektheid niet te verenigen was met de schaal van de stad. 91  
Het zelf willen creëren van een infrastructureel netwerk in plaats van het 
zich inschrijven in het bestaande stedelijk weefsel was bij Ford onderdeel 
van een bedrijfsstrategie die gericht was op autonomie. Dit veronderstelde 
het absorberen van alle toeleveringsbedrijven en had tot gevolg dat be-
drijven wat betreft schaal en complexiteit bijna steden in zichzelf werden. 
Deze tendens werd aangeduid met de term bigness, een samentrekking 
van big en business. 92  Ford absorbeerde in zijn bedrijf grote delen van het 
stedelijk netwerk van bedrijven waar hij afhankelijk van was: hij kocht 
de glasfabrieken op die hem de autoruiten leverden, de meubelmakers 
die hem de stoelen leverden, de dealers die zijn auto’s verkochten etc. De 
arbeiders werd bovendien een inkomen gegarandeerd waarmee ze ook 
zelf auto’s van Ford konden kopen. 93  De fabrieken werden door Kahn 
ontworpen als ruimtelijke contramallen voor het lineaire productieschema 

van Ford. De productieschema’s werden omgezet in gigantische daylight 
factories, waar at the end of the line geschikte locaties bij werden gezocht. Er 
werd daarbij uitgegaan van grootte en bereikbaarheid voor spoor, weg en 
water. Toch waren de fabrieken nog steeds afhankelijk van de financiële 
dienstverlening in downtown Detroit, van de spoor- en waterlijnen die 
in de stad samenkwamen en van het réservoir aan arbeidskrachten. De 
fabrieken waren nog steeds een onderdeel van de stad, maar onderhielden 
een relatie op afstand en fungeerden semi-autonoom. Een Europees voor-
beeld van de ontwikkeling van een fabriek als een autonoom economisch 
en industrieel systeem dat zich bijna geheel aan de stad onttrekt, was de 
Fiat-Lingotto fabriek in Turijn. Deze was bovendien sterk beïnvloed door 
de fabrieken die Albert Kahn ontwierp voor Ford in Detroit, al zou er 
later ook sprake zijn van een beïnvloeding in omgekeerde richting. 94

Ook de Van Nellefabriek, eerst gesitueerd aan de van oorsprong zeven-
tiende-eeuwse Leuvehaven in het centrum van Rotterdam, verhuisde in 
de jaren twintig van de twintigste eeuw naar de Spaanse Polder. Dit was 
toen nog een drassig weiland ten noorden van de nieuwe wijk Spangen. 
De nieuwe Van Nellefabriek werd door haar opdrachtgevers en architecten 
opgevat als een driedimensionaal systeem voor het overslaan en bewer-
ken van koffie, thee en tabak. Vanaf het begin van het ontwerpproces 
waren de daylight factories van Kahn een belangrijk voorbeeld voor de 
directeur en bouwheer Charles van der Leeuw. 95  Het systeem van de 
nieuwe fabriek was uitbreidbaar en autonoom in vorm en werking. Alle 
onderdelen waren op een zo logisch en efficiënt mogelijke manier op 
elkaar aangesloten, net als in een motorblok. Michiel Brinkman ontwierp 
in de allereerste fase van het langdurige ontwerpproces een driehoekige 
binnenhaven waaromheen de belangrijkste fabrieksvolumes waren gear-
rangeerd. Daarin werd de fabriek niet als een gebouw gezien maar als 
een moderne installatie bestaand uit verschillende vervoersmedia en een 
aaneenschakeling van bouwkundige elementen, ieder met een specifieke 
functie. De ruimtelijke structuur van de fabriek kwam in eerste instantie 
voort uit een constructie- en productieschema, dat op zichzelf niet aan 
vorm, beeld of zelfs schaal was gebonden. Daardoor kon de fabriek ook 
altijd af zijn, in welke staat van uitbreiding ze zich ook bevond. De witte 
architectuur demonstreerde hoe de productielijnen van Van Nelle radicaal 
bevrijd waren van zowel de ongeplande historische stadsvorm als van een 
traditionele architectuur die niet meer paste bij de bedrijfsvoering. 96

In Van den Broeks ontwerpen voor de Paul Kaisers fabriek in de Spaanse 
Polder, voor de Verenigde Touwfabrieken en in zijn studie naar een nieuw 
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Slachthuis aan de Bergse Linkerrotte kade, kwam het door de Beaux-Arts 
ingegeven principe van het elementaire ontwerpen sterk naar voren. Van 
den Broek definieerde eerst de losse architectonische elementen, en bracht 
ze daarna samen in ruimtelijke composities aan de rand van de stad. Dit 
gebeurde uiteraard na een uitgebreid variantenonderzoek. Wat deze projecten 
met elkaar gemeen hebben, en wat hun verbindt met de ontwerpmethoden 
van de Beaux-Arts, is de middelpuntvliedende werking van de plattegrond. 
Daarbij worden de programmatische elementen langs de randen van de 
locatie geplaatst zodat in het midden een open leegte ontstaat, van waaruit 
de bezoekers en gebruikers het gehele complex kunnen overzien.

De GVMD, Rotterdam 1940 – 1953
Hoewel al begonnen in 1940, duurde het ruim dertien jaar voordat het 
nieuwe gebouwencomplex voor de Gemeentelijke Vervoer- en Motordienst 
aan het Kleinpolderplein werd opgeleverd. In deze periode onderging 
zowel Rotterdam als de praktijk van Van den Broek dramatische ver-
anderingen die hun sporen zouden nalaten in het ontwerp. Rotterdam 
werd gebombardeerd, Nederland bezet en weer bevrijd en Van den Broek 
associeerde zich met de jonge architect Jaap Bakema, waaruit het nieuwe 
bureau Brinkman, Van den Broek & Bakema zou ontstaan (1948) dat 
later werd omgedoopt in Van den Broek & Bakema (1953). 97  Het GVMD 
complex is gesitueerd op een wigvormige locatie tussen de snelweg en 
het Schie-Schiekanaal bij Overschie, aan de noordwestelijke kant van 
Rotterdam. Hoewel het complex sterk aan stedenbouwkundige uitstraling 
heeft moeten inboeten door de bouw van de snelwegruit om Rotterdam, is 
de essentie van deze architectonische assemblage zichtbaar gebleven. 98  De 
wigvorm van de locatie komt terug in het erf waaromheen de gebouwen 
van het complex zijn geordend. Hier komen de vrachtwagens, vuilnis-
wagens, arbeiders, klerken, brandweerlui, vorkheftrucks, fietsen, auto’s, 
het vuilnis en de goederen samen, alvorens ze weer verdeeld worden 
over de verschillende gebouwen die ieder een aparte taak vervullen. Het 
garagegebouw is een lange betonnen loods die langs de A20 staat, aan 
de noordkant van het terrein. De werkplaatsen zijn ondergebracht in een 
V-vormig gebouw met sheddaken aan de westzijde. Aan het Schie-Schie-
kanaal staat het twee verdiepingen tellende dienstgebouw. Het heeft een 
grote glazen pui die uitkijkt over de tuin aan de waterkant. De toegang 
van het terrein is aan de oostkant, aan het verkeersknooppunt Klein-
polderplein. Hier staat het kantoorgebouw dat vijf verdiepingen telt en 
opviel door het uitkragende glazen trappenhuis. Aan de andere kant van 
de toegangspoort hangt de brandweerpost précair over de kopse kant 
van het garagegebouw heen.

1940 – 1941
De kern van de ontwerpopgave was het bij elkaar brengen in één com-
positie van de verschillende onderdelen van de Gemeentelijke Vervoer 
en Motor Dienst die daarvoor over de oude stad waren verspreid. Door 
het bombardement op 14 mei 1940 waren de meeste vestigingen van de 
GVMD vernietigd. Het zwaarst getroffen was het complex aan de Zalm-
straat, ten zuiden van de zeventiende-eeuwse Zalmhaven. In 1936 was dit 
binnenstedelijke complex nog geheel vernieuwd en in de straten en aan 
de kades waren stap voor stap de loodsen, kantoren en werkplaatsen, die 
voor een groot deel uit de negentiende eeuw stamden, vervangen door 
nieuwe gebouwen. Het vernieuwde complex werd volledig vernietigd, niet 
alleen de gebouwen maar ook de auto’s, vrachtwagens en motorfietsen, 
machines, installaties en archieven. Na het bombardement ontstond een 
druk heen en weer schuiven van de verschillende ontheemde diensten van 
en naar voorlopige onderkomens. Het gevolg was dat men de locatie aan de 
Zalmstraat in zijn geheel opgaf en de overige afdelingen voorlopig elders 
onderbracht. Bouwplannen die reeds voor het bombardement bestonden, 
werden nu met grote voortvarendheid voor uitvoering aangewezen door de 
Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw. Het belangrijkste besluit 
was het bouwen van een volledig nieuw complex waarin het hoofdkantoor, 
de centrale werkplaatsen met een dienstgebouw, hoofdmagazijn, garage 
en dienstgebouw moesten worden ondergebracht. Als locatie had men 
een kavel geselecteerd in het westelijk stadsdeel tussen de Delfshavense 
Schie en het Schie-Schiekanaal, tegenover de Van Nellefabriek en op het 
grondgebied van (toen nog) de gemeente Overschie. 99  Het toekomstige 
GVMD terrein was in het Uitbreidingsplan voor Rotterdam Noord West 
van stadsbouwmeester Witteveen een passtuk tussen Overschie en Rotter-
dam. De wigvorm die op verschillende schaalniveaus het complex bepaalt 
komt voort uit Witteveens ontwerp voor uitwaaierende bouwblokken in 
Overschie en Blijdorp. 100  Deze structuur is nog steeds herkenbaar tussen 
de Abraham van Stolkweg aan de zuidkant en het tracé van de A20 in 
het noorden. De wigvorm was door Witteveen echter niet aangewezen 
als een parklane, zoals veel andere wiggen in zijn stedenbouw, maar als 
een industrieweg, ontsloten door het kanaal. Hiermee bevestigde hij een 
ontwikkeling die reeds aan de gang was. Aan de overkant had men al 
in 1914 besloten tot het bouwen van de nieuwe Van Nellefabriek. 101  Ten 
zuiden van het Schie-Schiekanaal had aan het einde van de jaren twintig 
Abraham van Stolk zijn houtbedrijf gevestigd, nadat hij uit de voegen was 
gebarsten van zijn locatie aan de Schiekade. In het ontwikkelingsplan 
voor Rotterdam uit 1943 was het zuidelijke deel van de wig bestemd voor 
industrie en het noordelijke voor ‘diensten’. Brinkman & Van den Broek 
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kregen in het najaar van 1940 de opdracht om op deze locatie een nieuw 
complex voor de GVMD te ontwerpen en leverden 18 november 1941 
een uitvoerig schetsontwerp in. Dit werd van gemeentewege goedgekeurd 
waarna het werd ingezonden naar de Rijkscommissie van advies inzake 
bijdragen wederopbouw, publiekrechtelijke lichamen, “van wie” zo meldt 
men in de verslagen van Rotterdamse bedrijven van 1941 “wij aan het 
einde van het verslagjaar nog geen bericht hadden ontvangen.” 102  Zo 
zou het blijven tot 1946.
 De eerste stap in het schetsontwerp voor de GVMD werd gezet met twee 
variantschema’s voor het verdelen van de functies over de locatie. Twee 
soorten gebouwen kwamen al snel naar voren: enerzijds grote gebouwen 
die vooral voor machines waren bestemd zoals de montagewerkplaatsen, 
loodsen, de garage en de hangar en anderzijds kleinere gebouwen die 
vooral voor mensen waren bestemd zoals het kantoor, de woningen en 
het dienstgebouw. In de eerste variant werd uitgegaan van een ontsluiting 
uit de richting van het Kleinpolderplein en werden de gebouwen die 
overwegend door mensen werden gebruikt aan het plein geplaatst met 
daarachter de gebouwen waar machines een hoofdrol speelden. In de 
tweede variant werd het terrein ontsloten vanaf de weg naar Schiedam 
en werden de ‘mensgebouwen’ langs de weg geplaatst. In beide gevallen 
waren het de ‘mensgebouwen’ die ondanks hun veel geringere schaal 
werden gebruikt om de stedenbouwkundige positionering te markeren 
en het gezicht naar buiten te bepalen.

Tegelijkertijd met de situatievarianten maakte Van den Broek twee meer 
gedetailleerde ontwerpschema’s voor het kantoorgebouw. De eerste va-
riant met de centrale ingang in het midden bestaat uit een simpele en 
symmetrische stapeling van kantoren, tekenkamers en een kantine met 
terras. De tweede met de ingang aan één kant was asymmetrisch, had als 
ruimtelijk schema een kantoorvide van dubbele hoogte en een kantine met 
terras rondom. De keuze voor het kantoorschema stond in principe los 
van de keuze voor de situatievariant. In 1941 presenteerde Brinkman & 
Van den Broek vijf situatievarianten waarin de contouren van het terrein 
variabelen waren. Van de wigvorm was niets meer te bekennen en het 
kantoor had een L-vormige plattegrond. De locatie varieerde tussen een 
lange smalle reep tussen het Kleinpolderplein en de Delfshavense Schie 
en een compacte, bijna vierkante locatie tussen het Kleinpolderplein, 
het Schie-Schiekanaal, en de rijksweg naar Schiedam. De laatste vari-
ant werd uitgewerkt in een tekening waarin de wigvorm van Witteveen 
zichtbaar was in de vorm van een plantsoen dat het terrein zou afbakenen. 
Het opnieuw rechthoekige kantoorgebouw markeerde de ingang aan 

het Kleinpolderplein. Het midden van het terrein was leeg met aan de 
noordkant de garages en aan de zuidkant de werkplaatsen, de montagehal, 
het magazijn langs het kanaal en een complex ‘machinegebouw’. In het 
voorjaar en de zomer van 1941 werden gedetailleerdere plattegronden 
gemaakt van het gecombineerde magazijnen- en werkplaatsengebouw 
en het kantoorgebouw. Bij het werkplaatsengebouw was er veel aandacht 
voor de exacte toewijzing van ruimtes voor specifieke functies als de 
smederij en de opzichters. De garage had als dak een dubbel tongewelf, 
de werkplaatsen hadden sheddaken en het magazijngebouw een betonnen 
zadeldak. Door de vide van het magazijngebouw zou een trolley met een 
kraan lopen voor het laden en lossen van de goederen.

In de schets voor het kantoorgebouw wordt het betonskelet opgewaardeerd 
tot een monumentaal-architectonisch effect. De dubbelhoge werkvloer 
en het bordes waarvandaan de directeurs over hun klerken zouden kun-
nen kijken werd constructief mogelijk gemaakt door een verspringing 
van een halve verdieping tussen de vloeren. Aan de kopse kant is het 
bovenste segment van het betonskelet niet ingevuld en is het kantineter-
ras geplaatst, onder een pergola van beton.

De uitwerking van alle voorgaande elementen leidde uiteindelijk tot een 
isometrische projectie. Deze werd in november 1941 gepresenteerd aan de 
gemeente en de Rijkscommissaris voor de wederopbouw. 103  Die werden 
geconfronteerd met een compact ensemble van vijf afzonderlijke bouwdelen 
die zowel door hun plaatsing als door de consistentie van hun architectuur 
aaneen waren geklonken. Pas in deze fase van het ontwerpproces werd 
de wigvorm van de locatie toegelaten als stedenbouwkundig motief: in 
de contouren van het terrein en ook in de asymmetrische vorm van het 
werkplaatsen-montagehal-magazijngebouw. De inzet van contextuele fac-
toren als de vorm van het terrein was een kwestie van timing. Eerst moest 
consensus worden bereikt over de interne structuur van het complex en 
bovendien over de maat van de locatie. Pas tijdens de uitwerking van de 
elementen ging de vorm van de locatie een rol spelen.

1946 – 1953
De verslagen van Rotterdamse bedrijven laten zien dat er door de bouwstop 
van 1942 tot aan 1946, geen toestemming kwam voor verdere uitwer-
king van het GVMD complex. 104  Toen de toestemming na de oorlog er 
kwam en de wederopbouw begonnen was, was Rotterdam onderhevig 
aan een totaal ander stedenbouwkundig régime dan aan het begin van 
de bezetting. Het gevolg voor Overschie – dat sinds 1941 tot Rotterdam 
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behoorde – was dat Lotte Stam-Beese namens de gemeente Rotterdam 
nieuwe plannen uitwerkte voor het vroegere dorp. De singels, grachten 
en lanen met villa’s die nog tijdens de oorlog naar ontwerp van Witteveen 
waren aangelegd, nam zij op als historische rudimenten in een voorbeel-
dig modernistisch stedenbouwkundig plan van hoge woonschijven in  
het groen. 105  In het voorjaar van 1946 presenteerde Brinkman & Van 
den Broek een nieuw schetsontwerp voor het project van de GVMD 
Deze zeer summiere situatieschets was in feite een reuzenstap achteruit 
ten opzichte van de plannen uit november 1941. Tegelijkertijd met deze 
tekening, waaruit blijkt dat opnieuw alle mogelijkheden open lagen, 
presenteerde het bureau uitgewerkte ontwerpen voor de afzonderlijke 
gebouwen. Tijdens de wederopbouw was er een acute behoefte aan ge-
bouwen die waar dan ook gebouwd moesten worden. Maar tegelijkertijd 
was er nog veel onzekerheid over precieze bestemmingsplannen en dus 
over de locaties voor deze gebouwen. In afwachting van locaties die 
vrijkwamen werkten de architectenbureaus de gebouwen vast uit tot ze 
bijna bestekklaar waren. 106

Het ontwerp voor het L-vormige kantoorgebouw werd in het voorjaar 
van 1946 gereduceerd tot één kantoorvleugel van vier bouwlagen dwars 
op de weg en een werkhal parallel aan de weg. Het gebouw was bedekt 
met eenvoudige platte gevels die bestonden uit lichtgrijze borstweringen 
en raamstroken. Waar de twee vleugels kruisten en de vloerniveaus ten 
opzichte van elkaar versprongen, bevond zich de ingang. Daarboven was 
een bordes waarop de directeurskamers uitkwamen. Deze zone waarin 
de parti van het ontwerp tot uitdrukking komt, werd niet zoals in een 
eerdere versie naar buiten toe zichtbaar gemaakt met een wapenschild, 
maar slechts met een knik in de horizontale raamstrook.

Terwijl het kantoorgebouw met zijn centrale ruimte waar twee bouwdelen 
elkaar ontmoeten verwant is aan het ontwerp voor het Van Ommeren 
kantoorgebouw in Antwerpen uit 1938, roept het dienstgebouw associaties 
op met Thomsen’s Havenbedrijf uit 1943. Het gebouw stond op kolom-
men en bood op de begane grond plaats aan fietsen. De verdieping werd 
opgedeeld in twee stroken. Aan het erf lagen de was- en kleedlokalen, aan 
het kanaal het schaftlokaal. Tussen de twee stroken liep een gang met als 
middelpunt de traphal en de keuken. Het schaftlokaal had over de gehele 
breedte een glazen pui waardoor men uitkeek over het kanaal. Voorlangs 
de pui liep een galerij die door twee trappen direct verbonden was met 
een plantsoentje. In de schetsversie was het dienstgebouw verbonden 
met het kantoorgebouw via een glazen trappenhuis. Hierdoor konden de 

klerken binnendoor het schaftlokaal bereiken om plaats te nemen in het 
deel van het schaftlokaal dat voor hen bestemd was, zonder de arbeiders 
uit de werkplaats en de garage tegen te hoeven komen.

Begin 1947 werden gevelstudies gemaakt van het complex. De opeen-
volging van het ketelhuis, het dienstgebouw en het kantoorgebouw was 
het onderwerp van meterslange tekeningen waarin een compositorische 
eenheid werd gezocht, bestaand uit de ketel met schoorsteen, de glazen 
pui met schaftende arbeiders en de afwisseling van borstweringen met 
glasstroken. Hetzelfde gebeurde met het front van het terrein dat was 
samengesteld uit links de winkelhaak van het kantoorgebouw, in het 
midden de toegangspoort en rechts de kopse kant van de garage die 
inmiddels één groot eierschaaldak had gekregen. De twee dominante 
vormen aan weerszijden van de toegang leverden een monumentaal effect 
op. Ook in gereduceerde vorm viel de parti van dit complex samen met 
de uitgekiende samenhang van verschillende utilitaire programma’s. De 
architectonische uitwerking van de gevels richtte zich op het zichtbaar 
maken van de essentie van het programma: aparte objecten met speci-
fieke functies die verbonden waren binnen één constructief en ruimtelijk 
systeem en samen één gemeentelijke dienst vormden. Aan drie kanten lag 
het complex aan een belangrijke verkeersroute: het Kleinpolderplein, de 
A20 en het Schie-Schiekanaal. Aan deze drie kanten werd de façade van 
het complex als een film afgerold voor de automobilisten en schippers. 
Ook in deze fase van uitwerking blijkt dat de exacte locatie nog geen rol 
speelde. Het grafische beeld van de gevels verraadde immers niets van 
de vervormingen van de plattegrond.

In het voorjaar van 1947 werd een tekening gemaakt waarop voor het eerst 
de definitieve vorm en inrichting van het terrein was aangegeven. Nu pas 
werd de wigvorm van de locatie ge(her)introduceerd als dominante factor 
in het ontwerp. Door de wig liepen de bebouwingsstroken aan weerszijden 
van het erf taps toe in de richting van het Kleinpolderplein. Doordat de 
locatie als het ware werd opengevouwen, traden er ook verbuigingen op 
in de geometrie van sommige architectonische objecten. Zo werden de 
werkplaatsen naar elkaar toe gebogen waardoor ze weer net als in 1941 
één gebouw gingen vormen. Terwijl de gevels van het complex naar buiten 
een tweedimensionaal beeld opriepen, maakt het complex van binnenuit 
de indruk van een verzameling drie-dimensionale objecten rond een 
centrale lege ruimte. In de zomer van 1947 ontstond de definitieve versie 
van het kantoorgebouw. De oorspronkelijke L-vormige plattegrond was 
teruggevouwen zodat de dubbelhoge hal langs de kantoorvleugel kwam 
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te liggen. Drie aparte volumes werden dicht tegen elkaar aan geperst: 
een kantoorschijf van vier verdiepingen, daar tegenaan een dubbelhoge 
werkhal met een grote glazen pui en als verbinding een trappenhuis met 
twee verticale glasstroken over de volle hoogte.

Pas in 1949 werd het complex aanbesteed. Inmiddels was Van den Broek 
hoogleraar geworden aan de Technische Hogeschool Delft, Faculteit 
Bouwkunde en had hij zich geassocieerd met Jaap Bakema. Het project 
werd in 1953 opgeleverd en wordt daardoor toegeschreven aan Van den 
Broek & Bakema zoals het bureau ging heten na het overlijden van Jan 
Brinkman. Daarmee werd het bijna automatisch verbonden met de naam 
van Bakema, wiens faam als architect die van Van den Broek snel over-
steeg. Er waren twee onderdelen die op het laatste moment nog werden 
gewijzigd en waarin de invloed van de nieuwe partner en de nieuwe 
architectuuropvattingen van het bureau herkenbaar werden. Het eerste is 
het garagegebouw met brandweerpost. Tot in 1952 was het garage gebouw 
een lange strook onder een tongewelf dat geflankeerd werd door een 
klein gebouwtje voor de brandweer. In dat jaar werd besloten de garage 
een plat dak te geven. 17 maart 1952 wijzigde Bakema een tekening van 
de garage die hij met opmerkingen terug had gekregen van de GVMD; 
hij haalde de brandweerpost weg van zijn positie achter de garage en 
plaatste hem pontificaal op de kopse kant van het garagegebouw aan het 
Kleinpolderplein. Hij liet hem zelfs uitkragen. Daarmee kreeg de post 
een prominentere, zelfs een symbolische plek als kraaiennest, en werd 
de ingang geflankeerd door een interessanter silhouet dan dat van een 
eenvoudige doos.

De tweede wijziging met de signatuur van Bakema was kleiner van schaal 
maar als architectonisch statement verwant aan het balanceren van de 
brandweerpost boven de garage. In Januari 1952 werd in de werkteke-
ningen de luifel boven de ingang vervangen door een staande wand van 
zwart glimmend natuursteen die van buiten naar binnen liep aan de 
linkerhand van de binnenkomende bezoeker. De zwart-glimmende muur 
vergrootte de transparantie en openheid van de ingangspartij doordat hij 
het verschil tussen binnen en buiten ophief. De muur, die in zijn materiaal 
Miesiaans is, maar in zijn ruimtelijke plaatsing Rietveld-achtig, is een 
typisch Bakema element omdat het een overgang verbeeldt tussen bin-
nen en buiten en privé en openbaar. Daarmee verzacht deze ingreep de 
strenge scheidingen en precieze kanaliseringen van functies die inherent 
zijn aan het ontwerp van Brinkman & Van den Broek. Het muurtje bij 
de ingang is een architectonisch element dat uit hetzelfde ruimtelijke 

ideaal voortkomt als het centrale plein van Pendrecht. Bakema was dan 
ook één van de meest dominante leden van de architectengroep De 8 
en Opbouw, die samen met Lotte Stam-Beese plannen voor Pendrecht 
hadden gemaakt. De omgeklapte luifel en de brandweerpost slaagden 
erin, hoe bescheiden ze als ingreep ook waren en hoe laat zij ook werden 
toegevoegd, het expressieve gezicht te bepalen van het gehele complex. 
Met twee simpele gebaren introduceerde Bakema de sociale plastiek in 
de architectuur van Van den Broek en legde hij daarmee een deel van 
de basis voor het oeuvre van Van den Broek & Bakema. 107

Van den Broek heeft zich gedurende het hele ontwerpproces zo weinig 
mogelijk laten beïnvloeden door de context. Achteraf blijkt ook dat de 
context van dit complex in hoge mate onvoorspelbaar was en dat het 
dus moeilijk was geweest samenhang te vinden met elementen buiten 
de erfscheiding van de GVMD. Van den Broek kon in 1941 en zelfs in 
1947 niet weten dat er een door Van Ravesteyn ontworpen Purfina-
benzinestation voor de ingang van de GVMD zou worden gebouwd, 
dat het Kleinpolderplein een ovaal verkeersplein zou worden met een 
met bloemen ingelegde ‘R’ in het midden. Hij kon evenmin weten dat 
dit plein uiteindelijk weer vervangen zou worden door een Nederlandse 
variant op Amerikaanse verkeerspleinen en dat het complex effectief 
afgescheiden zou worden van de woonwijk doordat de A20 een zesbaans 
snelweg werd. 108  Van den Broeks ontwerpbeslissingen gebeurden onaf-
hankelijk van de onvoorspelbare veranderingsprocessen van de stedelijke 
context. Alle samenhang en karakter werd ontleend aan de intrinsieke 
logica van het programma. De keuze om de wigvorm die aanwezig was 
in de bestaande context in het ontwerp op te nemen was een keuze die 
voortkwam uit de logica van het systeem zèlf. Daarmee vormen Bakema’s 
toevoegingen een contrast: zij waren juist afgesteld op de perceptie vanuit 
de stedelijke context zoals deze zich in 1952 voordeed of liet voorspellen. 109  
Als Bakema had geweten hoe het plein er twintig jaar later had uitgezien 
waren zijn toevoegingen aan Van den Broeks ontwerp ongetwijfeld van 
een andere schaal geweest.

De manier waarop het ontwerp voor de GVMD tot stand kwam is een 
voorbeeld van wat Reyner Banham heeft getypeerd als het samenstellen 
van een gebouw vanuit de elementen van het programma in de traditie 
van de École des Beaux-Arts. Over Julien Guadets Elements et Théories 
schreef Banham: “These elements are ce qu’on sait , the utilitarian infor-
mation that makes up the contents of the last three volumes of Elements 
et Théories; composition is the manner of putting them together, and the 
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two concepts make up a design philosophy that was common to Acade-
mics and Moderns alike. The approach is particulate; small structural 
and functional members (elements of architecture) reassembled to make 
functional volumes, and these (elements of composition) are assembled 
to make whole buildings. To do this is to compose in the literal and 
derivational sense of the word, to put together.” 110  Met de elementaire 
ontwerpmethode konden de verschillende niveaus van de opgave net 
als de verschillende onderdelen van het complex, zelfstandig worden 
ontwikkeld volgens hun eigen tempo en logica. Dit was belangrijk in de 
jaren tijdens en na de bezetting waarin de meest intimiderende haast 
samen ging met een soms totale onzekerheid.

Foto’s van de lobby van het kantoorgebouw verschenen als illustraties in 
een nummer van het tijdschrift Forum uit 1952 dat was gewijd aan werk 
van de CIAM-architecten in Nederland. Ingeleid met een schilderij van 
Richard P. Lohse publiceerde men uitspraken over de idealen van CIAM 
gecombineerd met foto’s van bijzondere details van diverse gebouwen. 
Het is duidelijk dat men de foto’s had uitgezocht vanwege hun affiniteit 
met De Stijl en vanwege het sociale karakter. Zo combineerde de redactie 
foto’s van hinkelende kinderen op de speelplaatsen van Aldo van Eyck 
in Amsterdam met foto’s van de lobby van het GVMD in Rotterdam van 
Van den Broek & Bakema en het volgende motto: “Het doel van CIAM 
is werken voor de vorming van een natuurlijke omgeving, die de emoti-
onele en materiële behoeften van de mens bevredigt en zijn geestelijke 
groei stimuleert.” 111  Het Forum nummer uit 1952 laat de eerste tekenen 
zien van de groep die later als Team X en Forum bekend zou worden. 
Zowel Aldo van Eyck als Jaap Bakema zouden samen met andere verte-
genwoordigers van de jongere generatie CIAM architecten zoals Peter en 
Alison Smithson uit Londen en Georges Candillis en Schadrach Woods 
uit Parijs de organisatie van de tiende CIAM conferentie op zich nemen, 
en uiteindelijk in Otterlo in 1959 de gehele CIAM opheffen en verder 
gaan als Team X. In het Forum nummer uit 1952 worden de eerste ingre-
diënten van de Team X opstand zichtbaar: de bevlogen, poëtische toon, 
de fragmentarische intuïtieve presentatie van architectonische beelden 
en het duidelijk teruggrijpen naar De Stijl als inspiratiebron. 112  In feite 
ging het deze generatie om het aan de kaak stellen van het gebureaucrati-
seerde functionalisme van de voorgaande generatie, en het over het droge 
Nieuwe Bouwen heen teruggrijpen naar de sociale plastiek van de De Stijl 
groep. Het is interessant dat Van den Broek als een vertegenwoordiger 
gezien mag worden van juist deze voorgaande generatie en dat zijn werk 
en vooral zijn architectuuropvatting inderdaad het hooggespannen ide-

alisme ontbeerde dat Bakema en Van Eyck zochten. De GVMD is een 
product van juist die zakelijke en methodische benadering die Bakema 
en Van Eyck met veel idealisme, ideologie en artisticiteit probeerden te 
compenseren. Maar het gebouwencomplex bleek niettemin toch ook 
nog geschikt om het ‘verhaal van een andere gedachte’ te vertellen. Zo 
werden bepaalde architectonische beelden en details van het complex 
volledig losgeweekt van de eigenlijke ontwerpcontext waar ze feitelijk 
uit voortkwamen. Het meest interessante is nog wel dat Van den Broek 
deze manipulatie van zijn werk niet passief onderging maar er actief 
aan mee werkte, onder meer door zich met Bakema te associëren en een 
aantal van zijn ontwerpsuggesties voor de GVMD over te nemen. In feite 
gebeurde met de GVMD hetzelfde als tegelijkertijd met de Lijnbaan. 
Ook hier wist Van den Broek & Bakema een gebouwencomplex dat al 
jaren in voorbereiding was, en dat voortkwam uit complexe financiële en 
infrastructurele eisen, te presenteren als een gloednieuwe, uit artistieke 
en idealistische motieven ontworpen environment.

UTILITAIR EN ELEMENTAIR

Toen Van den Broek in 1947 hoogleraar architectuur was geworden aan 
de Technische Hogeschool Delft, beschreef hij de bijzondere opgave van 
utiliteitsbouw in termen die noch Evers noch Guadet zouden hebben 
verbaasd: “De utiliteitsbouw heeft allereerst de bedoeling een bepaalde 
bruikbaarheid van het gebouw zo volledig mogelijk na te streven. Het 
is dus een veel dwingender uitgangspunt dan het programma voor een 
normaal ontwerp. Bovendien is het gewoonlijk samengesteld uit elemen-
ten (de industriële productie) waarvoor de architect geen deskundige is, 
zodat hij niet de pretentie kan hebben om de ordening daarin te wijzigen 
in verband met de ontwikkeling van zijn ideeën omtrent de verschijning 
van het gebouw, zoals die normaal bij een ontwerp plaats heeft. De in-
dustriële opdrachtgeving vraagt allereerst de verwerking in het gebouw 
van de industriële productiegang, de vormverschijning interesseert hem 
in de eerste instantie niet, behalve om z’n praktische consequentie van 
het bedrijf, op een hoger plan te brengen, om de maatschappelijke indruk 
van zijn bedrijfscomplex en om een allerhoogst culturele opvatting om 
een zuivere uitdrukking van de maatschappelijk en culturele functie van 
zijn bedrijf (sic). Het industriële programma is dus wel een zeer dwin-
gend uitgangspunt en leidraad. Niettemin heeft niet een bepaald bedrijf 
slechts één schema volgens hetwelk het zou kunnen werken. Bij enige 
ervaring van de architect is het dus mogelijk ook in de bedrijfsorganisatie 
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mee te praten vooral ook, omdat hij, gewend zijnde aan het organiseren 
van de samenhang van de eenheden in het bouwkundig ontwerp, meer 
mogelijkheden ziet in de samenhang der elementen van het industriële 
proces dan de bedrijfsorganisator zelf. Hierdoor is de ontwerper dus wel 
degelijk in de hand toch nog de productie-elementen te hanteren en te 
groeperen in verband met de uiterlijke verschijning van het complex. De 
vormwil blijft dus toch nog een rol spelen.” 113

Vorm speelde in de architectuuropvatting van Van den Broek een rol, 
niet als een doel op zich, maar als een middel. Het was een middel om 
een complex programma visueel helder te maken en het een bepaalde 
transparantie te geven. Het met behulp van een reeks van schetsont-
werpen en variantontwerpen toewerken naar een helder gebouw, geeft 
alle participanten in het bedrijf overzicht over hun gezamenlijk functio-
neren. De architectuur krijgt bijna de functie van bedrijfsmanagement, 
omdat het door middel van architectonische vormen inzicht verschaft 
in het bedrijfsproces en het mogelijk maakt het te verbeteren. Deze 
architectuuropvatting past in de ethische traditie van de Beaux-Arts om 
door middel van architectuur de wereld meer ‘kloppend’ te maken. De 
projecten voor Van Ommeren, Thomsen en de GVMD vormen een serie 
waarin Brinkman & Van den Broek steeds complexere opgaven verwerkte. 
Daarbij raakte architectuur als het maken van een object in een gegeven 
stedenbouwkundige context op de achtergrond ten gunste van het op 
elkaar afstemmen van de bedrijfsorganisatie en het ontwerpproces. De 
havenstad Rotterdam werd door Van den Broek steeds meer benaderd 
als een organisatorisch en programmatisch onderwerp en steeds minder 
als een ruimtelijke opgave.

Toch heeft een complex als de GVMD een sterke ruimtelijke samenhang 
en een duidelijke architectonische identiteit. Het bombardement en de 
daarop volgende deconstructie van de stedenbouwkundige samenhang 
van Rotterdam, betekende dat stedenbouwkundige context niet langer 
de stabiele basis was waar een architectonisch ontwerp van kon profi-
teren. Van den Broek zocht niet naar nieuwe stedenbouwkundige on-
dergrond, maar draaide de gebruikelijke hiërarchische verhouding om 
tussen stadsvorm en architectuur. De stedenbouwkundige context kwam 
voort uit de architectuur in plaats van andersom. En de architectuur was 
de ideale samenvoeging van functionele elementen in een ruimtelijke 
compositie. Geheel volgens de pragmatische Beaux-Arts traditie zag Van 
den Broek de stadsvorm niet als een zelfstandige ontwerpopgave, maar 
als een permanent instabiele context, waarop nieuwe gebouwen een 

ordenend effect kunnen hebben mits zij vanuit een zo sterk mogelijke 
interne logica zijn ontwikkeld. Nog steeds is de GVMD een brandpunt 
van architectonische helderheid en samenhang aan de permanent ver-
anderende ruit om Rotterdam.
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Hoofdstuk 4

De Woningwet en het 
bouwbedrijf, 1928 – 1941

INLEIDING

In 2001 herdacht Nederland het 100-jarig bestaan van de Woningwet. 
In een reeks publicaties werd een eeuw overheidsingrijpen in de volks-
huisvesting naast een eeuw van moderne architectuur en stedenbouw 
gelegd en werd het verbond zichtbaar tussen vernieuwende architectuur 
en de publieke zaak. De catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, 
6,5 miljoen woningen, 100 jaar Woningwet en wooncultuuren in Nederland, 
opent met een grafiek die de hoeveelheden gebouwde huizen aangeeft, 
verdeeld over gemeenten, corporaties en particuliere bouwbedrijven. 1  
De sterke golfbewegingen laten de instabiele ondergrond zien waarop 
de architectuurgeschiedenis van Nederland zich afspeelt. H.P. Berlage 
en M. de Klerk in Amsterdam, M. Brinkman en J.J.P. Oud in Rotterdam 
en hun respectievelijke sociaal-democratische wethouders F.M. Wibaut 
en A. Heijkoop, beheersten de periode tussen 1910 en 1924. Dat zijn de 
jaren waarin de corporaties en later ook de gemeentes een steeds groter 
aandeel van de bouw overnamen. Daardoor konden zij zich belangrijke 
experimenten en royale gebaren op het gebied van de volkshuisvesting 
veroorloven. Het zijn ook de jaren van Berlage’s Plan Zuid, van de Am-
sterdamse School, van Brinkmans galerijflat in Spangen en van Ouds 
blokken in Spangen en Bospolder-Tussendijken. 2  Ook de teruggang wordt 
zichtbaar van het overheidsingrijpen en de bijna totale dominantie door 
particuliere bouwers vanaf het midden van de jaren twintig tot in het 
eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog, toen noodhuisvesting de over-
heid voor één jaar weer terug bracht in de grafiek.

In de recente monografie over J.J.P. Oud, de architect die als geen ander 
wordt geassocieerd met de beginjaren van de modernistische architec-
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