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Abeljus (Meljus) Klijnstra werd op 30 september 1881 in

IJlst geboren, als enige zoon van Jan Klijnstra (1851-1921)

en Aaltje Speelman (1858-1937). In Friesland genoot hij

een technische (timmer)opleiding, waarna hij koos voor

het architectenvak. Gezien de toenemende werkgelegen-

heid in het midden van het land, verhuisde hij rond 1900

naar Laren, waar hij aan de slag ging bij een architecten-

bureau. In 1906 vestigde hij zich als zelfstandig architect

aan de Korte Bergstraat 27 te Amersfoort, van waaruit

hij zijn eerste opdrachten uitvoerde. In 1909 ontwierp hij

bijvoorbeeld Huize Bethel aan de Eemstraat-West, thans

Flevostraat 12. Dit statige herenhuis was oorspronkelijk

bestemd als wijkgebouw voor de Nederlands Hervormde

Kerk en fungeert op dit moment als Koninkrijkszaal van

de Jehova’s Getuigen. Het pand werd in Hollands-Classi-

cistische stijl gebouwd, iets wat vrij zeldzaam is in het

Soesterkwartier. 

BERGKWARTIER
Naast herenhuizen ontwierp Klijnstra in zijn vroege pe-

riode ook andere bouwtypen, zoals een stoomzuivelfa-

Onlangs werd aan het gemeentelijk bureau Monumentenzorg het archief van de
architectenfamilie Klijnstra geschonken. Hierin zijn de werken van drie generaties
vertegenwoordigd, die allemaal een grote invloed hebben gehad op het stadsbeeld
van Amersfoort. Het archief bevat veel bouwtekeningen en foto’s, die op dit moment
worden gedigitaliseerd. Uiteindelijk wordt het materiaal opgenomen in de collectie
van Archief Eemland. Thans is bureau Monumentenzorg bezig met een integraal
onderzoek naar het gehele oeuvre van deze familie. 

De Amersfoortse architect
M.J. Klijnstra en (klein)zonen

briek in Achterveld en een pastorie in Hoevelaken. Na

verloop van tijd hield hij zich voornamelijk bezig met

herenhuizen en villa’s in deze wijk. De aanleg van het

Bergkwartier vanaf 1900-1910 bracht veel werk mee voor

architecten en aannemers uit de omgeving. Vanuit de

gemeente werd er een reclamecommissie ingesteld, die
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nieuwe bewoners moest aantrekken. De eerste villa’s die

Klijnstra op de Berg realiseerde, waren in classicistische

stijl. Een voorbeeld hiervan is de villa Klein Groenesteyn

aan de Utrechtseweg 80, die in opdracht van dhr. Van

Traa werd gerealiseerd in 1912. Andere voorbeelden in

deze stijl zijn ’t Huis Lumey en De Berken (respectievelijk

Koningin Wilhelminalaan 10 en 14, 1914) en een villa

aan Utrechtseweg 35 (1915).

De vele monumentale villa’s en landhuizen die Klijnstra

hierna ontwierp, gingen steeds meer richting de Engelse

landschapsstijl. Enkele voorbeelden hiervan zijn Huis Mid-

deloo (Koningin Wilhelminalaan 1, 1917), Anna Paulow-

nalaan 5-7 (1914) en Emmalaan 7-9 (1915). In 1916 rea-

liseerde hij een woonhuis voor zijn gezin en dat van zijn

schoonzus aan Anna Paulownalaan 13-15. Naar dit pand

(nr.15) verhuisde destijds tevens het architectenbureau. 

Klijnstra kocht geregeld grond aan waarop hij zijn ont-

werpen liet realiseren. Deze vorm van projectontwikkeling

kwam vaker voor bij architecten uit die tijd. Gijs van Hoo-

gevest (1887-1968) en Hubertus Adrianus Pothoven

(1883-1970) voerden vergelijkbare projecten uit. Procen-

tueel heeft Klijnstra de meeste villa’s in het Bergkwartier

ontworpen.

SOCIALE WONINGBOUW
De architecten werkten samen bij de realisatie van ver-

schillende volksbouwwoningcomplexen in Amersfoort-

Zuid. Samen met Willem Karel De Wijs (1884-1964) uit

Enschede ontwierpen zij bouwprojecten in opdracht van

de gemeente. Een voorbeeld hiervan zijn de woningen

aan de Mesdagstraat in het Vermeerkwartier. Deze huizen

werden tussen 1918 en 1920 gerealiseerd en zijn van be-

tekenis door de toepassing van de tuinstadgedachte. Dit

model voor stedelijke ontwikkeling stelde de leefomstan-

digheden van arbeiders centraal en had tot doel deze te

verbeteren. De nadruk lag hierbij op het realiseren van

huizen met veel groen en goede voorzieningen. In En-

schede (wijk Pathmos) en Hengelo (wijk Het Lansink) wer-

den vergelijkbare wijken gerealiseerd. Architect De Wijs

had Pathmos ontworpen en is daardoor zeer waarschijn-

lijk betrokken geraakt bij de projecten in Amersfoort.

Bekend is dat Klijnstra twee tekenaars in dienst had om

Boven: Huize Lockhorst.
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ontwerpen uit te werken. Uit zijn tekeningen blijkt dat hij-

zelf een zeer precies man was. Elk ontwerp is tot op de-

tail uitgewerkt, met soms een complete bouwbeschrijving

erbij. Een geveltekening van huize Lockhorst, dat Klijnstra

in 1928 ontwierp, is hier een mooi voorbeeld van. Verder

ontwierp Klijnstra onder meer de landgoederen Leusder-

end (Dodeweg 6, 1916), De Oude Tempel (Tempellaan 1,

Soest, 1919) en De Heuvelkamp (Kerkweg 5-7, 1930).

VOLGENDE GENERATIES
In mei 1908 was Klijnstra met zijn grote liefde getrouwd,

de Amersfoortse Jannetje Alijda van Nieuwenhuizen

(1886-1952). Samen kregen zij drie kinderen; Jan (1910-

1969), Gerrit (1912-1976) en Meljus (1915-1987). Meljus

en Jan besloten ook het architectenvak te gaan beoefenen.

Zij volgden hun vader op en namen het bureau over (va-

der overleed in 1949). Eén van Jans eerste projecten was

een dubbel woonhuis aan Emmalaan 12-14. Samen met

Meljus ontwierp hij in de jaren zestig een reeks kantoor-

gebouwen aan de Berkenweg. Eén daarvan wordt thans

gerenoveerd voor Frisia-Campina. Het werd ontworpen in

samenwerking met architect Groosman en gerealiseerd

door Van Gendt’s Bouwbedrijf. Daarnaast ontwierpen de

broers verschillende wederopbouwboerderijen.

Kleinzoon Mel Klijnstra (1941), de zoon van Jan, kwam in

diezelfde periode bij het bureau werken. Een van zijn be-

kendste ontwerpen zijn de gebouwen voor Dierenpark

Amersfoort (1989). Het entreegebouw is in Engelse land-

schapsstijl uitgevoerd. Daarnaast ontwierp het bureau ver-

schillende kiosken en dierenverblijven. 

De ontwerpen van M.J. Klijnstra en (klein)zonen 
zijn van groot belang geweest voor het stads-
beeld van Amersfoort. Indien u beschikt over
foto’s of bouwtekeningen van hun ontwerpen
kunt u contact opnemen met Saskia Schrijer: 
tel. 033 4695171, e-mail: S.Schrijer@amersfoort.nl.




