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Voorwoord  
 

Dit boek gaat over het leven en het werk van Charles Prosper Wolff Schoemaker.
1
 Hij 

bekleedde functies als ingenieur bij de afdeling Waterstaat van het Departement van Burgerlijke 

Openbare Werken in Nederlands-Indië, Directeur Gemeentewerken Batavia, zelfstandig 

architect en hoogleraar aan de Technische Hogescholen te Bandoeng en Delft in de periode 

1920-1940. Wolff Schoemaker was de leermeester van Soekarno,
2
 de eerste president van 

Indonesië. Hij speelde een belangrijke rol in een bijna vergeten hoofdstuk van de Nederlandse 

architectuur geschiedenis: de architectuur van Nederlandse architecten in het voormalige 

Nederlands-Indië, de koloniale of Nederlands-Indische architectuur.  

Met dit boek hoop ik meer dan een monografie van Wolff Schoemaker af te leveren. Het is 

het resultaat van een onderzoek dat plaats vond in de periode 1986-2006. Naast een introductie 

in de wereld van de koloniale architectuur en bouwpraktijk wil ik een antwoord geven op de 

volgende vragen:  

- Hoe heeft de architectuur in Nederlands-Indië zich in de periode 1900-1940 ontwikkeld, wat is 

   de voorgeschiedenis en de doorwerking tot ca. 1965?  

- Wie hebben een sturende rol gespeeld in die ontwikkeling?  

- Wat is de rol/positie hierin van Charles Prosper Wolff Schoemaker?  

- Welke factoren zijn van invloed geweest op deze architectuur? 

Ik ben geboren in 1954, jaren na de soevereiniteitsoverdracht van december 1949. Toch 

speelde Nederlands-Indië een rol in het leven van ons huisgezin. Oom Piet, een goede vriend 

van mijn vader, had als militair deel uitgemaakt van de Nederlandse troepen in de tijd van de 

politionele acties. Een kris, een mooie, oude wajangpop, een koperen kratonbel en een 

pindasetje van Banka-tin, de souvenirs die oom Piet voor mijn vader had meegebracht, hielden 

de herinneringen aan de kolonie levend. In mijn middelbare schooltijd heb ik de Indische 

literatuur gelezen van Multatuli en Louis Couperus tot Anton Fabricius, van A. Alberts tot Bep 

Vuijk. In 1976 trouwde ik met Maria, geboren in Tegal op Midden Java. Zij is de inspiratiebron 

voor dit boek.  

 

 

 

 

                                            
1 Charles Prosper Wolff Schoemaker heette tot 1921 Charles Prosper Schoemaker. In dat jaar veranderde hij zijn achternaam in 

Wolff Schoemaker. Wolff was de familienaam van Schoemaker's moeder. Zij was de dochter van een vriend van Charles’ 

grootvader. Deze vriend kwam vroeg te overlijden en grootvader Schoemaker nam de beide dochters van zijn vriend in huis op. De 
oudste zoon, Jan Prosper, trouwde met de oudste van de twee, Josephine Charlotte Wolff. Op gevorderde leeftijd zou zij haar oudste 

zoon Charles gevraagd hebben haar familienaam aan zijn eigen familienaam toe te voegen omdat de naam anders zou uitsterven. 
Charles voldeed aan dit verzoek en de naamsverandering werd officieel vastgelegd in het Register der besluiten van den 

Gouverneur-generaal van Nederlandsch - Indië, Batavia 6 juli 1921 (zie ook Javasche Courant 24 oktober 1919, Bijlage 1). 

(Interview Mw. L. von Guerard - Wolff Schoemaker: Den Haag 1986). In de lezing van Prof. Harold Jan Schoemaker, de zoon van 
Richard Schoemaker was de naamswijziging aangevraagd voor Charles en Richard. Richard zou er op aandringen van zijn 

echtgenote geen gebruik van hebben gemaakt. In het officiële uittreksel en de aanvraag zoals die in de krant staat vermeld is alleen 

sprake van Charles als aanvrager (zie bijlage). Volgens Harold had de naamswijziging alleen tot doel meer status te verwerven, een 
belangrijk goed in de standsbewuste Indische samenleving. Er zou eerst getracht zijn de naam “Wohlzogen” toe te voegen maar toen 

bleek dat die al was gebruikt door de familie Kuhr werd er voor “Wolff” gekozen. Om verwarring te voorkomen wordt in deze 

publicatie alleen de naam Wolff Schoemaker gebruikt. 
2 Recent verscheen een uitgebreide biografie van Soekarno, zie Giebels: 1999 en 2001 
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Dit boek is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen en ondersteuning van: 

 

Thomas van Leeuwen, Lucie Wolff Schoemaker†, Harold Jan Schoemaker, Carlos Wolff 

Schoemaker, Dick Wolff Schoemaker, Mw. Kiewiet de Jonge, Froukje en Bernardo Lips, Hans 

Reichert†, Cor Passchier, Laurens Vis, Ben van Leerdam, Frits van Voorden†, Alfred Marks, 

Simon Karsten, Watse Heringa, Familie Lemei, Coen Temminck Groll, Lambert Giebels, Leden 

van de VEBOS (Vereniging van Bandoengse oud-studenten), Harry Kwee, Johannes Widodo, 

Dibyo Hartono, Dorothee Segaar-Howeler, Jan Buys, Jan Willem van Beusekom, Soen 

Tjandrasurja, Henk Veenstra, Jaap Jan Mobron, Pim Westerkamp (Koninklijk Instituut voor de 

Tropen, Amsterdam) en mijn schoonfamilie en vrienden in Indonesië: Ci Yoe, Siu Tik, Han 

Mho, Jan Ik, Siong Ing, Inne Adhie. 

 

Mijn dank gaat ook uit naar de volgende instituten voor hun bijdragen en ondersteuning: 

Universiteit Utrecht, Rijks Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Legermuseum 

Delft, Koninklijke Militaire Academie Breda, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en 

Volkenkunde Leiden, Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam, Nationaal Archief Den 

Haag, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Nationaal Genealogisch Bureau Den Haag, Archief 

Gemeente Delft, Archief Hollandse Beton Groep Rijswijk, Nederlands Architectuur Instituut 

Rotterdam, Bond Nederlandse Architecten Amsterdam, Militair rusthuis Bronbeek Arnhem, 

Archief BOW in Arsip National Republik Indonesia Jakarta, Instituut Kern Leiden, History 

Department ABN AMRO. 
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Inleiding 

Geschiedenis van een onderzoek 

 

De geschiedenis van de koloniale architectuur krijgt, net als de koloniale geschiedenis, relatief 

weinig aandacht. In de grote overzichten van de architectuurgeschiedenis heeft de koloniale 

architectuur nog geen eigen hoofdstuk gekregen. In de geschiedenis van de Nederlandse 

architectuur nauwelijks een voetnoot. De oorzaak daarvan is dat zij zich beide bevinden in de 

periferie van de dominante geschiedenis, zij vallen buiten het curriculum van de algemeen 

aanvaarde hoofdstroom van de geschiedenis.  

 Toch bestaat er architectuur die velen direct als koloniaal herkenen, zeker in Indonesië, 

zonder aan te kunnen duiden wat dat ‘koloniale’ nu precies inhoudt. Het gaat niet om de 

traditionele architectuur van de verschillende eilanden en bevolkingsgroepen van 

Indonesië/Nederlands-Indië maar om de architectuur van Nederlandse of Nederlands-Indische 

architecten in Nederlands-Indië. Deze koloniale architectuur heeft ook invloed gehad op de 

westerse architectuur. Die invloed wordt vaak niet als zodanig herkend. De bungalow als 

woningtype is hiervan een goed voorbeeld. Zijn oorsprong ligt in de locale architectuur van 

Bengalen, Brits-Indië
3
 en deze is naar het westen gekomen via de vertaling ervan in de koloniale 

wereld.  

 Gelukkig is de laatste jaren een groeiende belangstelling waarneembaar voor de koloniale 

architectuur. Verschillende boeken over de koloniale architectuur van Brits-Indië, Nederlands-

Indië en Australië hebben het licht gezien.
4
 In voormalige koloniale gebieden groeit het besef 

dat er met het koloniale moederland gezamenlijke geschiedenissen bestaan en dat het waardevol 

is deze geschiedenissen voor het nageslacht in woord en beeld vast te leggen en de nog 

aanwezige gebouwen te beschermen. 

 In Nederlands-Indië is een grote groep architecten van Nederlandse en Nederlands-Indische 

afkomst en opleiding actief geweest. Binnen deze groep is er een aantal dat speciale 

belangstelling verdient. Zij worden voorgesteld in Deel I. Over Henri Maclaine Pont is in 1995 

al een proefschrift geschreven door Ben van Leerdam. Dat gaat echter voornamelijk over de 

vormontwikkeling en laat de achtergronden onbesproken. Ook Thomas Karsten is al onderwerp 

van studie door Erica Bogaers. Mijn keuze is op Wolff Schoemaker gevallen vanwege zijn werk 

als architect met de unieke villa ‘Isola’ als magnum opus, zijn intrigerende levensloop als Indo-

europese islamiet, als hoogleraar en vriend van Soekarno en zijn brugfunctie tussen oost en 

west.  

 Charles Prosper Wolff Schoemaker heeft veel meer gebouwd dan gepubliceerd. Het oeuvre 

is ook waarschijnlijk veel groter dan hier kan worden geschetst. Er zijn maar enkele teksten 

bewaard gebleven waaruit wij iets kunnen leren over zijn ideeën en zijn eigen werk. De 

belangrijkste hiervan5 zijn het boekje Aesthetiek en Oorsprong der Hindoe-Kunst op Java en de 

polemische architectuurdiscussie met Maclaine Pont en Karsten die in het Indisch Bouwkundig 

                                            
3 Evenson: 1989, p.55 

4 In de bibliografie zijn zoveel mogelijk recente publicaties opgenomen. De belangrijkste zijn: Metcalf: 1989; Evenson: 1989; 

Akihari 1990; Segaar: 1998 en 2000; den Dikken 2002; Crinson: 2003; Temminck Groll: 2004; Ravesteijn: 2004 
5 De volledige lijst staat in de literatuuropgave 
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Tijdschrift verscheen in de periode 1922-1924. In 1930 werd de rede “De Aesthetiek der 

Architectuur en de Kunst der Modernen” gepubliceerd in het jaarboek van de Indische 

Technische Hogeschool te Bandoeng (ITH). Wolff Schoemaker heeft deze rede uitgesproken bij 

het 10 jarig bestaan. In deze rede haalde hij de woorden van Goethe aan, die tegelijk verklaren 

waarom hij zo weinig heeft gepubliceerd: “Die Kunst ist deshalb da dasz man Sie sehe, nicht 

davon spreche” 
6
 

De titel Op zoek naar de tropenstijl is ontleend aan Wolff Schoemakers bijdrage aan het 

jubileumnummer van het Indisch Bouwkundig Tijdschrift jaargang 26(1923): “Indische 

bouwkunst en de ontwikkelingsmogelijkheid van een Indo-Europeeschen architectuurstijl” 

waarin hij schrijft: “De eigenlijke karakteristiek van tropenstijl hebben de Indiërs ontwikkeld en 

uit hunne bouwwerken leeren wij die kennen”. Het tweede deel van de titel is interessant. In het 

begin van de jaren twintig is een flinke woordenstrijd gevoerd over dit onderwerp. In dit boek 

wil ik trachten antwoord te geven op de vraag of die Indo-europese architectuurstijl ook 

daadwerkelijk is ontstaan en wat de gevolgen waren van deze discussie. 

 Het was dr. Thomas A.P. van Leeuwen, docent architectuur aan de Rijksuniversiteit te 

Leiden die in 1986 constateerde dat er een hiaat bestond in de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis, de architectuur van Nederlandse architecten in Nederlands-Indië, 

ofwel de koloniale architectuur. De reden daarvoor bleek eenvoudig, er was geen recente 

literatuur beschikbaar over dat onderwerp waardoor het voor de westerse kunstgeschiedenis 

eigenlijk niet bestond. Van Leeuwen toonde mij een zelfgemaakte dia van een onwaarschijnlijk 

mooi gebouw, een bijzondere, modern ontworpen villa. Het gebouw zag er niet Indonesisch of 

Nederlands uit, het zag er eigenlijk meer Amerikaans uit. Dit, sprak hij, is Nederlandse 

architectuur en we weten er niets van af! Het bewuste gebouw, zo bleek in het vervolg van het 

gesprek, was de villa ‘Isola’ te Bandoeng, gebouwd in 1933 voor de puissant rijke 

krantenmagnaat D.W. Berretty. Zelfs de naam van de architect was niet bekend.  

 Villa ‘Isola’ leek een aantrekkelijk onderwerp voor een afstudeerscriptie aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. Maar wat mij vooral intrigeerde was de opmerking dat er in het 

algemeen over de architectuur van Nederlandse architecten in het voormalige Nederlands-Indië 

vrijwel geen literatuur bestond. Omdat ik bovendien graag een onderwerp wilde bestuderen dat 

iets te maken had met Nederlands-Indië/Indonesië, besloot ik uit te zoeken of er meer materiaal 

te vinden was over villa ‘Isola’, de bouwheer en de architect.  

 Mijn eerste zoekpogingen liepen echter op niets uit. Over de oude monumenten zoals de 

Boroboedoer en over de koloniale architectuur uit de zeventiende, achttiende en negentiende 

eeuw bleek wel gepubliceerd te zijn net als over de traditionele lokale architectuur. Over de 

architectuur van de twintigste eeuw was twintig jaar geleden echter vrijwel niets te vinden. In 

boekvorm was er niet veel meer dan Mijn Indische reis, gedachten over cultuur en kunst van 

Berlage uit 1931.
7
  

                                            
6 Wolff Schoemaker: 1930, p.71 

7 Zowel in Nederland als in Indonesië zijn veel bronnen verloren gegaan. Nog bestaande bronnen zijn verspreid en niet 

geïnventariseerd. Er is geen wetenschappelijke database van de Nederlandse architectuur die zich buiten de tegenwoordige 
landsgrens bevindt.  
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Nogal teleurgesteld vatte ik aanvankelijk het idee op om een scriptie te schrijven over het 

tweede onderwerp op mijn lijst, de gebouwen van Javasche Bank van het architectenbureau 

Hulswit, Fermont en Cuijpers. Over dat onderwerp was wel geschreven, onder andere in het 

tijdschrift Het Nederlandsch-Indisch huis Oud en Nieuw
8
 dat door hetzelfde bureau werd 

uitgegeven. Al snel bleek echter dat dit onderwerp al in onderzoek was. Min of meer 

tegelijkertijd dook er informatie op uit onverwachte hoek. In een nummer van het tijdschrift 

Panorama uit 1984 vond ik bij toeval een artikel over Berretty waarin de naam van de C.P. 

Wolff Schoemaker werd genoemd als architect van villa ‘Isola’.  

 Daarna volgde een maandenlange zoektocht naar en door contemporaine tijdschriften 

(zowel Nederlandse als Nederlands-Indische) zoals De ingenieur in Nederlandsch-Indië, Het 

Indisch Bouwkundig Tijdschrift, Djawa en ‘verborgen’ bronnen zoals de tijdschriften 

Muqarnas, Orientations en Bergcultures en anderen. Het zoeken werd onder andere bemoeilijkt 

door het ontbreken van indexen in tijdschriften en de merkwaardige gewoonte in de tijdschriften 

uit de jaren twintig om initialen te gebruiken in plaats van volledige namen. De oogst was 

mager. Uiteindelijk telde mijn afstudeerscriptie na twee jaar zoeken achttien gebouwen. Een 

onverwachte vondst was ‘Het nieuwe gebouw van de Koloniale Bank te Soerabaja’ gevonden in 

de rubriek ‘Bij de kiekjes’ in het tijdschrift Bergcultures. Aan de hand van de gegevens uit de 

Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië en het Adresboek van Nederlandsch-Indië bleek 

het mogelijk om een complete jaarlijn te reconstrueren van Wolff Schoemakers leven in 

Nederlands-Indië. In deze bronnen staan niet alleen adressen maar ook functies en 

maatschappelijke bezigheden vermeld. 

 Intussen had Simon Karsten mij op het spoor gezet van een dochter van Charles Wolff 

Schoemaker. Lucie Wolff Schoemaker bleek ondanks haar hoge leeftijd gezegend met een heel 

helder geheugen dat veel informatie opleverde maar ook werd in onze gesprekken duidelijk dat 

de hoop directe bronnen zoals tekeningen, foto’s en teksten te vinden ijdel was. Het huis en 

atelier van Wolff Schoemaker waren in de bersiaptijd, de chaotische periode die volgde op de 

Japanse capitulatie, ten prooi gevallen aan ‘rampokkers’, nationalistische brandstichters. Later 

sprak ik ook met prof. Harold Jan Schoemaker, neef van Charles Wolff Schoemaker, die 

eveneens over een geweldig geheugen bleek te beschikken en die gesprekken leverden veel 

nieuwe informatie op. 

 Via de contacten die ik tijdens mijn speurtochten opdeed kwam er steeds meer informatie 

boven water. Een artikel van Cor Passchier in het tijdschrift Plan uit 1984 maakte duidelijk dat 

ik niet de enige was die zich in de architectuur van het voormalige Nederlands-Indië verdiepte. 

Dorothee Segaar-Höweler, architect en jarenlang woonachtig in Bandoeng onthulde het bestaan 

van het enige boek over een gebouw van Wolff Schoemaker: Moderne Woningarchitectuur in 

Ned. Indië, eerste uitgave: Villa Isola uit 1934. Later ontmoette ik de zoon van auteur W. 

Lemei. Tekenend voor het ontbreken van informatie was dat zelfs hij niets bleek af te weten van 

het bestaan van dit uitzonderlijke boek. 

                                            
8 Onder andere Het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische huis oud en nieuw 6(1908) en Het Nederlandsch-Indische huis oud en 
nieuw, 1 & 2 (1913-1914) 
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Nog voor mijn afstuderen werd ik lid van de werkgroep ARSI, Architectuur en Stedebouw 

Indonesië, onderdeel van de Stichting Cultuurgeschiedenis Nederlanders Overzee. Deze 

werkgroep zag als haar belangrijkste doel de aandacht voor het Indische Bouwen nieuw leven in 

te blazen. De groep bestond voor het overgrote deel uit geëngageerde architecten als Cor 

Passchier en Laurens Vis en mensen uit de wereld van monumentenzorg en restauratie. 

Kunsthistorici zoals Huib Akihari en ik voelden ons toch wel wat vreemde eenden in deze bijt. 

Het belangrijkste wapenfeit van de werkgroep was de tentoonstelling Het Indische Bouwen, 

opgezet ter begeleiding van het seminar Change and Heritage in Indonesian Cities, gehouden in 

Jakarta in 1988. De expositie heeft rondgereisd langs Indonesische universiteiten en daar veel 

aandacht getrokken. Nadien heeft de tentoonstelling ook op enkele plaatsen in Nederland 

gestaan. Seminar en tentoonstelling markeren het begin van de herwaardering van de 

Nederlands-Indische architectuur, waarmee de werkgroep haar doel ruimschoots realiseerde. In 

1988 verscheen ook Huib Akihari’s boek Architectuur en stedebouw in Indonesië 1870-1970, 

het eerste boek met een overzicht van architectuur en architecten in Nederlands-Indië. Uit de 

opsomming van architecten en hun werk bleek duidelijk dat het beeld nog zeer onvolledig was.  

 Na 1990 werd het, voor mij althans, een tijd lang stil rondom dit onderwerp. Totdat Watse 

Heringa in 1996 het boek J.F.L. Ghijsels, Architect in Indonesia over leven en werk van zijn 

grootvader Frans Ghijsels het licht deed zien. Het boek werd in eigen beheer uitgegeven omdat 

kennelijk geen uitgever of overheidsinstantie bereid was er geld in te steken. Nu bleek dat Frans 

Ghijsels een goede vriend van Charles Wolff Schoemaker was geweest en bovendien de 

oprichter van het Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau, dat veel werk van Wolff 

Schoemaker heeft uitgevoerd. Het samenstellen van dit boek was mogelijk door het 

uitzonderlijke feit dat het archief van de architect ruim voor de Tweede Wereldoorlog al naar 

Nederland was gekomen en niet ten prooi is gevallen aan vernieling en brandstichting, wat de 

meer gebruikelijke gang van zaken was in de dagen na de Tweede Wereldoorlog. 

Het boek over Ghijsels was voor mij de aanleiding om de draad van het onderzoek naar het 

werk van Wolff Schoemaker weer op te pakken, want in het archief van Ghijsels, tegenwoordig 

in het bezit van kleinzoon Watse Heringa, bleken zich ook een paar foto’s van tot dan toe 

onbekende werken van ‘prof. Schoemaker’ te bevinden. Mijn eigen onderhandelingen om tot 

een uitgave van mijn oude scriptie te komen strandden op de financiering. Achteraf gelukkig 

want in het jaar 2000 kwam de grote doorbraak in het onderzoek naar Wolff Schoemaker. De 

droom van iedere onderzoeker kwam voor mij uit. Er was een archief!  

Dorothee Segaar, vroeger lid van de ARSI, was medewerkster geworden van BONAS, de 

reeks Bibliografieën en oeuvrelijsten van Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen. In 

die hoedanigheid schreef zij twee boekjes over Nederlands-Indische architecten: Han 

Groenewegen, een Hagenaar als Indonesisch architect en A.F. Aalbers, ondogmatisch 

modernist in een koloniale samenleving. Tijdens de opening van tentoonstelling in het 

Nederlands Architectuur Instituut gewijd aan het werk van Aalbers raakte ik in gesprek met 

Alfred Marks, de bibliothecaris van het NAi Hij vertelde mij dat er kort geleden een klein 

archief was binnengebracht dat voor mij van belang zou kunnen zijn. Het ging om het archief 

van de architect J.Th. van Oyen, naar later bleek een medewerker en compagnon van het bureau 
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C.P. Schoemaker en associatie. De weduwe van Van Oyen was in 1993 overleden en de 

executeur-testamentair (er waren geen kinderen), Mevrouw Kiewiet de Jonge, bezorgde het 

archiefmateriaal dat restte bij het NAi. Naar alle waarschijnlijkheid is het archief van Van Oyen 

veel groter geweest. De weduwe was direct na de oorlog -Van Oyen zelf stierf in 1944 in een 

Jappenkamp - met al haar spullen naar Nederland gerepatrieerd. Omdat zij nogal opruimerig 

was is er veel materiaal verspreid geraakt of weggegooid. Wat in 1998 nog restte waren drie 

fotoalbums en een paar rollen tekeningen. Eén van de fotoalbums is bijna geheel gewijd aan het 

werk van het bureau ‘C.P. Schoemaker en associatie’ uit de periode 1918-1925, de tijd dat Van 

Oyen bij de associatie van Wolff Schoemaker werkte. Tussen de tekeningen van Van Oyen 

zaten ook een aantal tekeningen van Wolff Schoemaker zelf. Enkele van deze tekeningen zijn 

alleen bewaard gebleven omdat zij dienden als verpakking van Van Oyen’s tekeningen. Op deze 

wijze heeft een unieke blauwdruk van Grand Hotel Preanger de tijd overleefd. Door de 

ontdekking van dit archief, dat veel nieuw zoekwerk en aanknopingspunten opleverde, kon ik 

het aantal bekende ontwerpen en gebouwen van Wolff Schoemaker uitbreiden van achttien naar 

tweeënzestig en daar bovenop nog eens vijfenvijftig toeschrijvingen doen. 

In de zomer van 2002 kon er eindelijk ook weer wat onderzoek in Indonesië worden gedaan. 

In Jakarta vond ik in het Nationaal Archief de brief van Wolff Schoemaker aan de gouverneur- 

generaal uit 1912 terug waarin hij vraagt naar een betrekking bij Burgerlijke Openbare Werken. 

Deze brief zou uiteindelijk leiden tot Wolff Schoemakers aanstelling als directeur van 

Gemeentewerken Batavia. Op Java bezochten wij alle bekende gebouwen van Wolff 

Schoemaker. We werden bijna overal zeer vriendelijk ontvangen en kregen de gelegenheid om 

de gebouwen grondig te bekijken.  

De belangrijkste ontdekking van deze reis werd gedaan op de laatste dag in Bandoeng. Met 

hulp van familie zijn we gaan zoeken naar het graf van Wolff Schoemaker. Dochter en 

kleinkinderen van Wolff Schoemaker hadden al in de jaren tachtig tevergeefs een poging 

ondernomen. Op de katholieke begraafplaats Pandu hebben we een groep lokale bewoners 

gevraagd naar het graf te zoeken en tot onze grote verbazing werd het graf al binnen tien 

minuten gevonden. Het graf, dat mogelijk door Soekarno werd ontworpen, verkeerde in een 

verwaarloosde staat. De staande steen was flink verweerd en de tekst was met moeite leesbaar, 

over de liggende steen lag een grote berg aarde. Bovendien stond het graf volgens de beheerder 

van de begraafplaats op de nominatie om geruimd te worden. Hoewel de naam Wolff 

Schoemaker bij velen in Bandoeng bekend is, weliswaar vaak verbasterd tot Schumacher, wist 

niemand af van het bestaan van het graf. Men ging ervan uit dat Wolff Schoemaker in 

Nederland was gestorven, misschien niet verwonderlijk gezien de chaos waarin Nederlands-

Indië verkeerde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het is echter ook goed mogelijk dat 

Wolff Schoemaker werd ‘vergeten’ vanwege zijn levenslange vriendschap met zijn leerling ir. 

Soekarno, de eerste president van de Republiek Indonesië. Dat werd in de laatste koloniale jaren 

door de Nederlandse gemeenschap niet goed begrepen.  

Nog dezelfde avond heb ik een gesprek gearrangeerd met Mohammad Nasir, een 

verslaggever van Kompas, de grootste krant van Indonesië. Het gesprek was aanleiding voor een 

artikel in de krant van 25 juli met de titel “Makam Schoemaker akan dibongkar”, (Het graf van 



Tropenstijl                                                                              C.J. van Dullemen                                                                    mei 2008 

 14 

 

Schoemaker gaat geruimd worden). Na de publicatie kwamen er veel reacties los en als gevolg 

daarvan is het graf weer in oude luister hersteld. De familie Soekarno heeft bijgedragen in de 

kosten van het herstel.  

In Semarang was ik in de gelegenheid om de twee voormalige woonhuizen van de familie 

Liem te bezoeken. Vooral het huis van S.L. Liem (oeuvre nr. 30) bleek bijna onvindbaar totdat 

een familielid het gebouw herkende van het verborgen binnenplein waar hij vroeger voetbalde. 

Het voormalige woonhuis van B.T. Liem (oeuvre nr. 40) is tegenwoordig in gebruik als 

residentie van de gouverneur van Midden-Java. 

Door de komst van het internet werd het zoeken naar verdere informatie steeds 

gemakkelijker. Via het web ben ik in contact gekomen met meer familieleden van de 

Schoemakerclan waarvan de leden over de hele wereld zijn uitgezwermd. Door deze contacten 

zijn nieuwe foto’s, tekeningen, en zelfs originele wrijfsels van Balinese monumenten en 

schilderijen aan het oeuvre toegevoegd.  

Ook via het web ben ik in contact gekomen met Hans Reichert. Zijn vader, Joop Reichert, 

was voor de gebroeders Schoemaker een sleutelfiguur. Reichert regelde in Nederland alle 

bestellingen en het vervoer van de materialen die voor de bouwwerken van de Schoemakers uit 

Europa moesten komen. Hij werkte tekeningen uit en onderhield contacten met opdrachtgevers 

die vaak in Nederland resideerden. Ook zorgde Reichert ervoor dat de beelden, die Wolff 

Schoemaker in Indië vervaardigde, in brons werden gegoten. In de nalatenschap van Joop 

bevond zich nog een fraai bronzen beeld van Wolff Schoemaker en een dik pak 

correspondentie, brieven van Reichert aan de gebroeders Schoemaker en de antwoorden op die 

brieven. Deze brieven geven een zeer verhelderend beeld van alle problemen rondom de 

bouwpraktijk, het ontbreken van essentiële materialen en de import daarvan in Nederlands-

Indië. Ook bleek uit de brieven dat de gebroeders Schoemaker samen met Joop Reichert een 

eigen ingenieursbureau in Bandoeng wilden vestigen. Het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog maakte een einde aan deze droom.  

Het onderzoek voor dit proefschrift werd afgesloten in het najaar van 2006 met een laatste 

ontdekking. Het archief van de voormalige Nederlandsch Indische Handelsbank is na 

overnames en fusies voor een deel 
9
 terecht gekomen bij het History Department van de ABN-

AMRO bank te Weesp. In het archief bevindt zich een uniek boekwerk, geschreven door 

Charles Wolff Schoemaker en Richard Schoemaker, uitgegeven door de Nederlandsch Indische 

Handelsbank ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor te Batavia. Deze 

opening vond plaats op 25 mei 1940, twee weken na de Duitse inval in Nederland. Dit boek 

geeft een gedetailleerd verslag van het ontwerp en bouwproces van (waarschijnlijk) het laatste 

grote bouwproject van Charles Wolff Schoemaker. 

In de afgelopen jaren groeit zowel in Nederland als in Indonesië het besef dat de koloniale 

geschiedenis onze gezamenlijke geschiedenis is. Ondanks het feit dat er regelmatig gebouwen 

uit de koloniale tijd, die een belangrijk deel uitmaken van het gemeenschappelijke erfgoed, 

worden afgebroken, is de belangstelling groot. Dat wordt bewezen door nieuwe boeken, 

tijdschriftartikelen, seminars en internetsites. Nederland heeft sinds enkele jaren een eigen 

                                            
9 Het andere deel van het archief wordt bewaard door het Nationaal Archief te Den Haag 
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afdeling van ICOMOS met onder andere een werkgroep ‘Shared Build Heritage’ die zich actief 

bezig houdt met de Nederlandse architectuur buiten de landsgrenzen. In steeds meer steden in 

Indonesië is een Heritage Foundation actief. Maar dat neemt niet weg dat architectuuronderzoek 

en monumentenzorg in Indonesië nog in de kinderschoenen staan. Er is ook nog veel 

misinformatie door het ontbreken van toegankelijke bronnen en inventariserend onderzoek. Cor 

Passchier heeft in de afgelopen jaren een lijst samengesteld van architecten die actief zijn 

geweest in Indonesië. Deze lijst bevat nu ruim tweehonderdtwintig namen. Alleen van een 

handvol is iets meer bekend dan hun naam en een enkel gebouw. In de vele boeken die nu 

verschijnen is de aandacht vooral gericht op de geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog, het 

dekolonisatieproces en veel nostalgia; voor de architectuur is relatief weinig aandacht. 

In Nederland schuilde al heel lang achter de belangstelling voor de voormalige kolonie en 

daarmee ook voor de koloniale architectuur een wereld van emotie, dédain en vooroordeel. 

Berlage constateerde dat ook en schreef: “Een Hollands vakblad kwam zelfs aan een Indische 

rubriek nooit toe, het gevolg van de bekende geringschatting tegenover de koloniën en wat daar 

is en gebeurt”.
10
 Dat blijkt ook uit andere aspecten van deze materie: wie naar de kolonie ging 

of wie er vandaan kwam had een vlekje, er mankeerde iets aan. Algemeen leefde het gevoel dat 

de keuze om naar ‘de Oost’ te gaan niet vrijwillig werd gemaakt, men werd uitgezonden of 

vervulde de dienstplicht. Als men zelf deze keuze maakte was dat omdat er in het vaderland iets 

was misgegaan. Vandaar de vaak stiefmoederlijke behandeling van alles wat met Indonesië te 

maken heeft.  

 

 

Afb.1 De kaart van Nederlands-Indië bij gelijke schaal geprojecteerd op de kaart van Europa  

 

 

                                            
10 Berlage: 1931, p. 85 Berlage schreef dit naar aanleiding van het verschijnen van het vakblad Bouwen,Tijdschrift voor Holland en 

Indië waarin wel uitvoerig over architectuur in Nederlands-Indië werd gepubliceerd. Het heeft echter maar kort (5 halve jaargangen) 
bestaan 
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Met dit boek hoop ik verdergaand onderzoek te stimuleren en een stukje van het hierboven 

beschreven dedain weg te nemen.  

Indonesië, de voormalige kolonie Nederlands-Indië, is een groot land. Op vele plaatsen in 

Indonesië staan schitterende gebouwen waarover wij nu, net als in 1986 het geval was met villa 

‘Isola’, niets weten en die het waard zijn om te bestuderen. Stonden die gebouwen in Nederland 

dan prijkten zij al lang op de lijst van beschermde monumenten. Het uiteindelijke doel is het 

behoud van deze gebouwen zodat ook volgende generaties kunnen genieten van levende 

geschiedenis. 

 

Oudenbosch, 4 juli 2007 
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Deel I 

Het Nederlands-Indische bouwklimaat rond 1900 11 

 

Van de architecten die voor 1880 naar Nederlands-Indië gingen weten wij bitter weinig. V.I. 

van der Wall schreef, als eerste,
12
 wel over hun bouwwerken maar niet over de gedachten en 

achtergronden die een rol hebben gespeeld bij het ontwerpen van de gebouwen uit die tijd. De 

reden hiervan moet zijn dat deze nooit aan het papier zijn toevertrouwd, dan wel dat zij verloren 

zijn gegaan. Daarom lijkt het erop dat er pas na ca. 1900 werd nagedacht over de vormgeving 

van de architectuur in Nederlands-Indië.  

Aan het einde van de 19
e
 eeuw kwam in Nederlands-Indië een ware bouwhausse op gang die 

met enkele korte onderbrekingen tot aan de Japanse inval in 1942 zou voortduren. Om aan de 

toenemende vraag te voldoen vestigden zich in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw 

meer particuliere architecten in Nederlands-Indië. Tot deze groep behoorde ondermeer Charles 

Prosper Wolff Schoemaker die niet alleen een gevarieerd oeuvre uitvoerde maar ook een 

belangrijke rol speelde in het Indische architectuurdebat en de architectenopleiding. Naast 

Wolff Schoemaker nam Henri Maclaine Pont een speciale plaats in. Beide architecten waren in 

Nederlands-Indië geboren en voor hun opleiding naar Nederland gezonden. In tegenstelling tot 

hen die het verblijf in de kolonie slechts als tijdelijk zagen beschouwden zij Indië als hun 

Afb.2 Postkantoor Medan, 1909, architect S. Snuyf  

                                            
11 Deel I en Deel III zijn een uitwerking van het eerder verschenen artikel “Charles Prosper Wolff Schoemaker en de architectuur in 

Nederlands-Indië” in het Bulletin K.N.O.B. jaargang 104, nr. 6, p. 218-228 (Van Dullemen: 2005)  
12 Van der Wall: 1932 en 1942. 
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vaderland en leefden in de overtuiging dat zij er nooit meer weg zouden gaan. Gedreven door 

dit gevoel van lotsverbondenheid streefden zij met veel vuur naar een eigen Nederlands-

Indische architectuurstijl. Dat streven ging gepaard met onderzoek naar de staat van de locale 

architectuur en de mogelijkheden om deze toe te passen in een dergelijke stijl. Ook de 

mogelijkheden van het bouwmateriaal werd onderzocht en er werd met locale materialen 

geëxperimenteerd. Zowel Maclaine Pont als Wolff Schoemaker pasten lokale materialen toe in 

hun gebouwen en combineerden deze met moderne technieken. Architecten die vanuit 

Nederland werkten of slechts tijdelijk in Nederlands-Indië verbleven gingen hier anders mee 

om. Zij gebruikten hooguit Indisch georiënteerde ornamenten om hun gebouwen enig cachet te 

geven. Toepassing van lokaal materiaal of lokale technieken kwam nauwelijks voor. 

Als voorbeeld kan hier dienen het werk van het Departement van Burgerlijke Openbare 

Werken (BOW) waarvoor vele architecten kortere of langere tijd hebben gewerkt. Een van hen 

was de architect S. Snuijf, die in dienst van BOW in 1909 het postkantoor van Medan bouwde. 

(afb.2) 

In 1870 werd het zogenaamde Cultuurstelsel opgeheven, waardoor er een einde kwam aan 

de gedwongen cultures, opgelegd door de overheid die exclusieve rechten deed gelden op 

handel en nijverheid. Vanaf dat moment begon de opmars van particuliere ondernemingen in 

Nederlands-Indië. Het gevolg was dat de Europese bevolking in omvang groeide en er een echte 

koloniale samenleving ontstond. Door deze ontwikkeling beleefden de steden, vooral die op 

Java, een periode van explosieve groei. Die steden werden geleidelijk het toneel van een 

koloniaal stadsleven waarin scholen, kerken, sociëteiten, winkels, hotels, stations, bioscopen, 

banken en kantoren een belangrijke rol speelden. De toegenomen bevolking en 

handelsactiviteiten deed de vraag naar infrastructurele werken en huisvesting spectaculair 

stijgen, zowel voor het onderbrengen van mensen als bedrijven en instellingen. Het 

overheidsapparaat groeide en liet de ingenieurs van het Departement van BOW scholen, 

slachthuizen, ambtenarenwoningen, bruggen, dammen en andere utiliteitswerken bouwen. De 

kwaliteit van het werk van BOW kon rekenen op forse kritiek, getuige architect Ed. Cuypers die 

gedurende zijn reis door Nederlands-Indië in 1909 “doorloopend tot in het uiterste geërgerd 

[was] door het vandalisme van de BOW, die met hunne daken van gegolfd ijzer en stijlen van 

gaspijpen inderdaad aan een summum van banaliteit in die prachtige omgeving leden”.
13
 Nog 

sneller steeg de vraag naar nieuwe gebouwen voor particulieren. Voor Nederlands-Indië waren 

maar weinig bouwvoorschriften vastgelegd zodat iedereen zelf aan het ontwerpen en bouwen 

sloeg. In die periode verwaterde de stijlopvatting steeds meer met als gevolg dat de 

bouwwerken uit die tijd werden betiteld als “pracht-producten van Indische hondenhokken-

renaissance.”
14
 Bovendien was er in Nederlands-Indië tot 1920 geen goede architectenopleiding 

voor handen. Iedereen trad op als architect (afb.3).
15
  

                                            
13 Vissering: 1928, p.5. Geschiedenis BOW zie Akihari, H.4. Ed. Cuypers is de neef van de architect P.J.H. Cuypers, de architect 

van onder andere het Rijksmuseum te Amsterdam. Ed. Cuypers is bij zijn oom ‘in de leer’ geweest en was later medeoprichter van 

het architectenbureau Hulswit, Fermont en Cuypers dat veel opdrachten in Nederlands-Indië verwierf. 
14 Citaat van genie-officier Ch. Meyll in Akihari: 1990, p.15 

15 Er bestond wel een driejarige “cursus voor bouwkundigen” aan de Koningin Wilhelmina School, afdeling B te Batavia. Deze 

cursus werd gegeven in dezelfde gebouwen als de driejarige HBS, de handelscursus en een cursus voor de scheepvaart. De vakken 
op deze cursus waren: Nederlands; Reken- en stelkunde; Meetkunde; Natuur en werktuigkunde; Kennis van werktuigen; Materialen-
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Afb.3 Woonhuizen in Nederlands-Indië, links ca. 1780 (nog bewoond in 1930), rechts ca. 1920  

 

Het gevolg was dan ook dat de architectuur in het Nederlands-Indië van rond de eeuwwisseling 

er in de ogen van de critici belabberd uitzag. Vanuit verschillende kanten kwam kritiek op deze 

situatie: In de Bataviasche krant Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 18 

januari 1921 schreef de redactie: “Indië kon in dien tijd [hier wordt geduid op de periode 1880 - 

1910] geen enkelen bouwkundigen ingenieur aanwijzen. De ingenieurs van den Waterstaat 

hielden zich bezig met bruggen, duikers en stuwdammen. Zij die den titel van architect bij den 

dienst voerden, waren wat beter onderlegde opzichters; voor bouwwerken van enigen omvang 

zorgden de Genie, die in het werk van Storm van ’s-Gravenzande de vastgestelde modellen vond 

voor al wat zij nodig had. Wie bovendien “liefhebberij” had in kunst greep naar de orden van 

Vignola, die hem tot in de nietigste onderdeelen, de recepten gaf voor kroonlijsten, zuilen, 

kapiteelen en lijstwerken….”  

 In 1924 schreef architect P.A.J. Moojen over dezelfde periode:
 
“...de toestanden, vooral op 

bouwkundig gebied, waren zeer eigenaardig en het begrip architect was, indien überhaupt, dan 

toch zeer embryonair aanwezig! In den woningbouw had mevrouw, de njonja, de leiding. Zij 

regelde en bedong de prijzen. Een Chinees nam het werk in onderdelen aan en hij en de koelies 

werkten onder haar oppertoezicht, volgens de aanwijzingen van een opzichter van den 

Waterstaat, die over voldoenden vrijen tijd de beschikking had om een ontwerptekening, 

volgens model nummer zoveel te maken en gedurende den bouw wat technisch toezicht te 

houden. Plaats voor een architect, die niet als aannemer optrad, die zich daarenboven wel met 

kunst bemoeide, bestond volgens de algemene opinie in Indië niet en de beste raad, dien men 

kon geven was: ,,Pak de eerste de beste boot naar Holland!" Trouwens, de vereeniging van 

architect en aannemer is een helaas nog steeds veelvuldig voorkomend verschijnsel! Onder deze 

niet bepaald bemoedigende omstandigheden was dan ook de vraag die ik mij meermalen stelde: 

“wat doe ik hier eigenlijk?” 
16
 
 

 

                                                                                                                                
kennis; Burgerlijke Bouwkunde; Waterbouwkunde; Projecteeren; Landmeten en Waterpassen (Theorie en Practijk); Bouwkundig 

tekenen; Handteekenen en Timmeren. Zie Pattipilohy: 1999, p.17/18. 
16 P.A.J. Moojen: 1925, p.105. 
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In Brits-Indië heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan. De architectuur werd lang 

beheerst door het classicisme, veelal uitgevoerd door militaire ingenieurs. Dat viel zo op dat een 

Engelse architectuurcriticus in India opmerkte: “The renaissance began in Florence with 

Brunnelleski’s small Pazzi Chapel in the 1420’s. It died in Delhi with Lutyens Viceroy’s house 

in the 1920’s. A run of 500 years! “ 
17
 Ook was er in Brits-Indië een vergelijkbare instelling als 

het Departement van Burgerlijke Openbare Werken, het ‘Public Works Department’ en de 

kritiek daarop doet denken aan Moojens opmerking van hierboven: “who is there in the Public 

Works Department who has the smallest artistic power? Or who knows anything at all about 

architecture?......If Engineers are such good architects, why doesn’t Gouvernment in Britain 

employ them to do new law courts, national gallery etc?”
 18
 

 

West en oost  

 

Het meest interessante aspect van de Nederlands-Indische architectuur was de wisselwerking 

tussen de invloedsferen van oost en west: De invloed van het ‘rationele westen’ met zijn 

zakelijke en technische oplossingen voor de problemen van het tropische klimaat zoals 

respectievelijk in 1894 en 1927 beschreven door De Vos en De Bruijn
19
 en de allesbepalende 

aanwezigheid van ‘Het Gouvernement’, de term waarmee de Gouverneur en de Nederlands-

Indische regering werden aangeduid. Want de overheid had met het Departement van 

Burgerlijke Openbare Werken een heel groot deel van de bouwactiviteiten in de kolonie onder 

haar hoede.  

Daarnaast was er de invloed van het ‘mystieke oosten’, de onbekende culturen en religies en 

de overweldigende tropische natuur van Nederlands-Indië en de traditionele architectuur van de 

vele verschillende bevolkingsgroepen op de meer dan 10.000 eilanden van de archipel. 

Gedurende de eerste 300 jaar van de Nederlandse aanwezigheid in de archipel zijn 

langzamerhand verschillende aspecten van de lokale architectuur overgenomen door de 

Nederlandse bouwers. Dit proces van oriëntalisatie, zo genoemd door Van der Wall,
20
 leidde tot 

een eigen bouwstijl die internationaal- of oud-koloniaal genoemd kan worden (terminologie 

auteur). 

 

Eerste generatie 
 

P.A.J. Moojen en Henri Maclaine Pont behoorden tot de eerste generatie architecten die bewust 

naar Nederlands-Indië trokken om zich daar als zelfstandig architect te vestigen en die daarbij 

de nadruk legden op de inhoud van hun vak. Slechts een enkeling was hen voorgegaan zoals 

M.J. Hulswit (1862-1921) die in 1880 in Nederlands-Indië aankwam voor een werkperiode van 

vijf jaar, voordat hij zich in 1890 voorgoed als zelfstandig architect in Batavia vestigde. Maar 

Hulswit was nog een representant van de traditionele bouwkunst die vooral bekendheid genoot 

als de architect van de kathedraal van Batavia. Hij vormde met Ed. Cuypers en Fermont een 

                                            
17 Evenson: 1989, p.159. 

18 idem P.48. 

19 de Vos: 1891, De Bruijn: 1927. 
20 Van der Wall: 1942, p.10. 
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eigen architectenbureau dat onder andere de vele kantoren van de Javasche Bank ontwierp (Afb. 

4). Deze gebouwen in neorenaissance stijl, die tegenwoordig gekoesterd worden, werden door 

Moojen in 1925 omschreven als “Geestelooze namaaksels van een zielloos Hellenisme, slechte 

copieën van droeve voorbeelden”. 
21
 

 

Afb.4 Batavia, hoofdkantoor Javasche Bank, 1909, architecten Hulswit, Fermont en Cuypers  

 

Gedurende het interbellum waren vele architecten actief in Nederlands-Indië, een enkeling is 

later bekend geworden: Thomas Karsten, A.F. Aalbers, C. Citroen en F.J.L. Ghijsels. Charles 

Prosper Wolff Schoemaker (1882-1949) en diens jongere broer Richard Schoemaker (1886-

1942) komen in het vervolg van dit boek uitgebreid aan de orde. Van deze groep zijn alleen 

Henri Maclaine Pont, Frans Ghijsels en Charles Wolff Schoemaker in Nederlands-Indië 

geboren.  

                                            
21 P.A.J. Moojen: 1925, p.105. Het bureau Hulswit, Fermont en Cuypers is het meest productieve architectenbureau uit de 
geschiedenis van de Nederlands-Indische architectuur. Dit bureau verwierf naast veel opdrachten voor kerken en handelsgebouwen, 

een grote opdracht van de Javasche Bank om filialen te realiseren in een groot aantal steden. Zij werkten in de stijl van de toentertijd 

in Nederland gangbare neorenaissance en deden volgens Berlage een “onbevredigende poging om met Hindoe-Javaansche motieven 
een plaatselijk georiënteerd karakter” aan hun gebouwen te geven. 
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Henri Maclaine Pont 

 

Henri Maclaine Pont (1884-1971) werd geboren in Meester Cornelis, een voorstad van Batavia. Na 

het voltooien van zijn opleiding aan de Technische Hogeschool Delft in 1909 werkte hij nog twee 

jaar in Nederland; hij ging in 1911 terug naar Nederlands-Indië. Daar trad hij in dienst van de 

Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij, waarvoor hij het nieuwe hoofdkantoor in Tegal 

ontwierp. (1911-1913) (afb.5)  

 

 

Afb.5 Tegal, hoofdkantoor Semarang Cheribon Stoomtrammaatschappij, 1911-1913, architect H. 

Maclaine Pont  

 

Nog tijdens de bouw vestigde Maclaine Pont een eigen bureau in Semarang. Hij kreeg het zo druk 

dat hij zijn oude studievriend Thomas Karsten vroeg om bij hem te komen werken. In 1915 moest 

Maclaine Pont wegens ziekte tijdelijk terugkeren naar Nederland en verkocht hij zijn bureau aan de 

combinatie Karsten, Lutjens en Steenstra Toussaint. Omdat dit bureau relaties had in heel Java 

werd het daardoor voor Maclaine Pont nadien onmogelijk zich opnieuw als zelfstandig architect in 

Nederlands-Indië te vestigen. Maar omdat hij naam had gemaakt als ontwerper van relatief 

goedkope gebouwen werd hij, nog tijdens zijn verblijf in Nederland, gevraagd de gebouwen voor 

de toekomstige Indische Technische Hogeschool (ITH) te Bandoeng te ontwerpen.  

De oprichting van de ITH was een initiatief van burgers en bedrijfsleven met als stuwende 

kracht de theeplanter K.A.R. Bosscha.
22 
Saillant detail in de ontwikkeling van de ITH was de rol 

van twee Delftse leermeesters van Maclaine Pont, Klopper en Klinkhamer. Prof. Ir. J. Klopper was 

één van de grondleggers van de ITH en de eerste directeur en samen met prof. J.F. Klinkhamer een 

uitgesproken tegenstander van de uitbreiding van de Indische Technische Hogeschool met een 

faculteit bouwkunde. Zij zagen deze niet alleen als concurrent van de Technische Hogeschool te 

Delft maar vonden ook dat Nederlands-Indië geen goede omgeving bood voor architectuur 

onderwijs en Klinkhamer vond: “Aanschouwend onderwijs is in architectuur wel het 

voornaamste”. Dat schreef hij in een brief aan Berlage van 15 januari 1923, vlak voor diens 

Indische reis. Klinkhamer probeerde met deze brief Berlage ervan te overtuigen dat uitbreiding van 

de ITH Bandoeng met een faculteit bouwkunde onwenselijk was. Berlage heeft Klinkhamer 

                                            
22 K.A.R. Bosscha was niet alleen theeplanter maar ook actief betrokken bij de ontwikkeling van Nederlands-Indië. Hij was een neef 

van Berlage en woonde in een houten huis dat was gebouwd (1903) naar een ontwerp van zijn zwager, prof. J.F. Klinkhamer. Bosscha 
streefde naar een Technische Hogeschool met meerdere faculteiten waaronder bouwkunde. Zie Leerdam: 1995, p.28.  
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aangehoord en zijn eigen conclusie getrokken: “….Na deze beschouwingen wordt het dus wel 

duidelijk dat een werkelijke Indo-Europeesche architectuur eerst dan zal kunnen ontstaan, 

wanneer de Javaan niet alleen zelf het beroep van architect kan uitoefenen maar ook de volledige 

opleiding daartoe in Indië kan verkrijgen….” 
23
 Of Berlage dat ook tijdens zijn rondreis zo heeft 

uitgedragen is niet bekend. De faculteit Bouwkunde met een opleiding tot architect is er pas in de 

jaren vijftig gekomen, op initiatief van Soekarno. (zie p.103) Tot die tijd was architectuur één van 

de vakken van de faculteit Civiele Techniek.  

De gebouwen van de Indische Technische Hogeschool (afb.6 & 7) zijn het meest uitgesproken 

in de vermenging van westerse techniek en lokaal georiënteerde vormgeving. Kenmerkend zijn de 

zeer moderne constructies van parabolische bogen uit gelamineerd hout die geheel verdwijnen 

onder de traditionele dakvormen die ontleend zijn aan de bouwwerken van de Bataks en 

Minangkabau op Sumatra. 

Na de voltooiing van de Indische Technische Hogeschool in 1920 werd Maclaine Pont 

inspecteurtechnicus bij de Burgerlijke Geneeskundige Dienst en in deze functie deed hij veel 

onderzoek naar de bouw van volkswoningen. Als amateurarcheoloog heeft hij jarenlang op 

voortvarende wijze het vroegere Javaanse koninkrijk Majapahit bestudeerd. In Pohsarang, op Oost 

Java heeft hij enkele experimentele bouwwerken gemaakt zoals de rooms-katholieke missiekerk 

met een kapconstructie van gelamineerd houten balken en een netwerk van stalen kabels als drager 

van het pannendak (afb.8).
24
 

                                            
23 H.P. Berlage: 1931, p.103. De brief van J.F. Klinkhamer aan Berlage is volledig afgedrukt in Leerdam: 1995, p.28-30.   
24 Leerdam: 1995, p.143 e.v. 
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Afb.6 boven: Bandoeng, Indische Technische Hogeschool, 1918-20, architect H. Maclaine Pont  

onder de voorbeelden: Sumatra, Karo Batakhuizen; helemaal onder: Sumatra, Minangkabauw 

paleis  
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Afb.7 Bandoeng, I.T.H., 1918-20, architect H. Maclaine Pont, interieur laagbouw en een schets 

van de grote hal  

 

 

Afb. 8 Pohsarang, r.k. missiekerk, 1938, architect H. Maclaine Pont  

 

Thomas Karsten 

 

Thomas Karsten (1884-1945) werd, als deelnemer van de combinatie Karsten, Lutjens en Steenstra 

Toussaint, veel gevraagd, niet alleen als architect maar vooral door vele stadsgemeenten op Java 
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als stedenbouwkundig adviseur.
25
 Karsten, Maclaine Pont en F.J.L. Ghijsels waren vrienden en 

studiegenoten bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Hogeschool (TH) te Delft in de 

periode 1903-1909. Maclaine Pont en Karsten bewoonden samen met een andere student, de later 

bekende architect Marinus Jan Granpré Molière een studentenhuis in Delft.
26
 Aan de TH volgden 

zij de lessen van Klinkhamer, Klopper en Evers. Zij waren lid van de Sociaal Technische 

Vereeniging. Eenmaal in Nederlands-Indië ging Karsten volledig op in de Javaanse cultuur. Hij 

huwde een Javaanse vrouw wat zeker voor een man uit zijn kringen in die tijd nog ongewoon was. 

Bovendien maakten zijn communistische en collectivistische ideeën hem tot een eenling te midden 

van de Europeanen. Uiteindelijk leidde zijn progressieve levenshouding tot een breuk met zijn 

studievrienden Maclaine Pont en Granpré Molière, die wel sociaal bewogen bleven maar zich 

bekeerden tot het katholicisme.
27
 Tot het bekendste werk van Thomas Karsten behoren de Nillmy 

(afb.73), de Pasar Jatingaleh (afb.74) en het Volkstheater Sobokarti (afb.62), alle te Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.9 Batavia, gebouw Bataviase Kunstkring, 1913, architect P.A.J. Moojen 

 

 

 

 

 

                                            
25 Erica Bogaers: 1983. 

26 Karsten en Granpré Molière hebben een uitgebreide correspondentie gevoerd (maar groeiden later in politieke ideeën uit elkaar). 
Andere bekende studiegenoten in deze periode waren: Johannes Duiker, Bernard Bijvoet en J. de Bie Leuveling Tjeenk. Studiegenoten 

die allen in Nederlands-Indië zijn gaan werken zijn: F.L. Wiemans, J. van Gendt, F.J. Kubatz en  P.J. Willekes MacDonalds. Zie 

Akihari: 1996, p.14 
27 Fanelli: 1978, p.174, Bogaers : 1983, p.50, Leerdam : 1995, p.10 
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P.A.J. Moojen  

 

P.A.J. Moojen (1879 -1955) volgde een studie architectuur en schilderkunst aan de Academie voor 

Schone Kunsten te Antwerpen. Moojen is niet alleen bekend geworden als architect maar ook als 

oprichter en voorzitter van de Kunstkringen van Bandoeng en Batavia en de Bond van 

Nederlandsch-Indische Kunstkringen.
28 
Bekendste gebouwen zijn de Bouwploeg (Boplo) en het 

gebouw van de Bataviasche Kunstkring. (afb.9) 

 

A.F. Aalbers 

 

A.F. Aalbers (1898-1961) was een architect van een jongere generatie dan Maclaine Pont en Wolff 

Schoemaker. Hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische 

Wetenschappen te Rotterdam, werkte voor het bouwbedrijf van zijn vader en vertrok, na de 

opheffing van dat bedrijf in 1928 naar Nederlands-Indië. Vooral zijn ‘DENIS’ Bank en Hotel 

Savoy Homan, beide te Bandoeng, (afb.10) zijn iconen van het Moderne Bouwen in Nederlands-

Indië.
29
  

 

Afb.10 Bandoeng, DENIS Bank, 1935 (links) en Hotel Savoy Homann, 1939 (rechts), architect 

A.F. Aalbers 

  

 

C. Citroen 

  

Cornelis Citroen (1881-1935) volgde een opleiding tot leraar MO Bouwkunde maar vond in het 

onderwijs niet de uitdaging die hij zocht. Daarom trad hij in 1902 in dienst van het architecten- 

bureau van B.J. Ouëndag te Semarang. Na een periode van gedegen praktijkwerk begon hij in 

1915 een eigen bureau in Soerabaja. Hier ontwierp hij naast andere gebouwen het nieuwe raadhuis 

in 1920-25 (afb.11), dat wel wat lijkt op het hoofdkantoor van de Semarang Cheribon 

Stoomtrammaatschappij in Tegal van Maclaine Pont uit 1911-1913 (afb.5), en in 1928 een villa 

voor Tan Tjwan Bie (afb.12).
30
 

                                            
28 Akihari: 1990, p.40 

29 Segaar – Höweler: 1998. 
30 Akihari: 1990, p.98 en Broeshart: 1994, p. 121 
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Afb.11 Soerabaja, raadhuis, 1920-1925, architect C. Citroen  

Afb.12 Soerabaja, villa voor Tan Tjwan Bie, 1928, architect C. Citroen 
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Afb.13 Batavia, Centraal Station, 1929, architect F. Ghijsels; rechts Helsinki, Station, 1904, 

architect E. Saarinen  

 

F.J.L. Ghijsels  

 

Frans Ghijsels (1882-1947) werd geboren in Tulung Agung op Java. Voor zijn opleiding reisde hij 

naar Nederland. Aan de Technische Hogeschool te Delft studeerde hij bouwkunde in dezelfde 

periode als Maclaine Pont en Karsten. Eenmaal terug in Nederlands-Indië werd hij een goede 

vriend van Wolff Schoemaker. Zij werkten tegelijkertijd bij BOW Frans Ghijsels was mede 

oprichter van het A.I.A. bureau (Algemeen Ingenieurs en Architectenbureau) dat in 1933 

uitvoerend aannemer zou worden van de villa ‘Isola’. Ghijsels keerde al in 1928 terug naar 

Nederland maar werkte wel verder voor het A.I.A. bureau.
31
 
 
Zijn bekendste gebouw is het centraal 

station van Batavia uit 1929 dat lijkt geïnspireerd door het station van Helsinki dat in 1904 was 

ontworpen de Finse architect E. Saarinen. (afb.13) 

Naast de grote groep nagenoeg onbekend gebleven architecten waren in Nederlands-Indië ook 

bekende architecten vanuit Nederland actief. Zo ontwierp H.P. Berlage in 1900 het Soerabajasche 

kantoor voor de verzekeringsmaatschappij De Algemeene (afb.14 linksboven) zonder zelf ter 

plaatse te zijn geweest. Net als bij de beurs te Amsterdam werkte Berlage bij dit gebouw samen 

met de beeldhouwer J. Mendes da Costa. (afb. 14 linksonder) In 1913 verrees van Berlage’s hand 

een klein kantoorgebouw in Batavia voor de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden. Berlage 

heeft dit gebouw beter aangepast aan de tropische omstandigheden door het toepassen van meer 

ventilatiemogelijkheden en een breed overstek tegen de regen. (afb. 14 rechtsonder) 

J.F. Klinkhamer heeft meegewerkt aan het gebouw dat wel gezien wordt als het begin van de 

moderne bouwkunst in Nederlands-Indië, het hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische 

Spoorwegen te Semarang uit 1902-1907 (afb.50) dat hij samen ontwierp met Ouëndag.  

                                            
31 Akihari: 1996. 
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Afb.14 linksboven: Soerabaja, De Algemeene, 1900, architect H.P. Berlage (foto uit 2005). 

Rechtsboven: De Algemeene ca. 1924  

Linksonder: detail. De Algemeene. De beelden ter weerszijden van de ingang dragen de titel ‘Het 

onheil aan banden gelegd’ en zijn gemaakt door J. Mendes da Costa.
32
 Rechtsonder: Batavia, De 

Nederlanden, 1913, architect H.P. Berlage.  

 

   

                                            
32 Roorda, p.11, afb.I 
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DEEL II  CHARLES PROSPER WOLFF SCHOEMAKER 
1  

 

  

               Afb.15 Charles Prosper Wolff Schoemaker ca. 1938 

 

Jeugd en opleiding  

 

“Wie de behandeling der Indische begrooting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 

November 1907 heeft gevolgd, zal het niet onbekend zijn, dat door eenige sprekers werd verklaard, 

dat het M o h a m e d a n i s m e voor en na de grootste bedreiging is voor ons Koloniaal 

bezit…….Verschillende gebeurtenissen in Azië en vooral de reuzenvorderingen van Japan, dat 

zelfs zegevierend uit den strijd tegen het machtige Rusland te voorschijn kwam, hebben de 

bijzondere aandacht doen vestigen op dat werelddeel, welks bewoners hoe langer zoo meer hunne 

krachten leeren kennen en zelfbewust weten op te treden. Dat ontwaken der Aziatische volkeren 

heeft vooral de Koloniale mogendheden te denken gegeven, wijl zij bij ondervinding weten, welk 

een gevaarlijk fanatisme, deze volksmenigte beheerscht, zoodra zij tot daden overslaat.”  

                                            
1 Deze levensbeschrijving is tot stand gekomen door het combineren van de geschreven bronnen die nog resten na zoveel jaren, de 

herinneringen van, en brieven aan Lucie Wolff Schoemaker (de derde dochter, verschillende interviews met de auteur tussen 1986 en 
2003. De brieven bevinden zich nu in het bezit van kleindochter F.Lips), Jettie van Bruggen (laatste echtgenote 1943-1949, in 1976 

opgetekend door Helen Jessup), Ir J.H. Schoemaker (zoon van Richard Schoemaker, diverse interviews in voorjaar 2004), Thomas Nix, 

architect werkzaam in N.I. (brief aan Cor Passchier, 1985), de briefwisselingen van Charles Wolff Schoemaker en Richard Schoemaker 
met Joop Reichert (1920-1940 maar voornamelijk uit de periode 1938-1940, nu in bezit van H. Reichert) en de herinneringen van 

enkele oud studenten (enquête door de auteur, 2001). Mogelijk zijn er nog meer bronnen zoals een briefwisseling tussen Richard en 

Charles maar deze is (nog) niet gevonden. Er zijn ook foto’s opgenomen uit het bezit van de kleinkinderen van Charles Wolff 
Schoemaker: Dick Wolff Schoemaker en Carlos Wolff Schoemaker. 
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Dit schreef Jan Prosper Schoemaker, gepensioneerd kapitein van het Oost-Indisch Leger (zoals het 

Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, in de volksmond nog altijd heette)
2 
in zijn 

publicatie Het Aziatisch Gevaar dat in 1908 door Bril in Leiden werd uitgegeven. De 

internationale ontwikkelingen in de jaren rond de eeuwwisseling werden in Nederlands-Indië met 

grote interesse, en ook vrees, gevolgd en vooral de ondergang van de machtige Russische vloot 

tegen de inferieur geachte Japanse slagschepen bracht een ware schok teweeg in de koloniale 

wereld. Charles, (afb.15) de oudste zoon van Jan Prosper Schoemaker was op dat moment als 

officier van de genie van het KNIL gelegerd in Padang op de westkust van Sumatra in Nederlands-

Indië.  

Jan Prosper Schoemaker was gehuwd met Josephine Charlotte Wolff, zij kregen 3 kinderen, 

dochter Maria Suzanna Arnolda in 1880 en twee zoons: Charles Prosper Schoemaker, geboren op 

25 juli 1882 in de legerplaats Banjoe Biroe op Java en Richard Leonard Arnold die te Roermond 

werd geboren op 5 oktober 1886. De gepensioneerde kapitein hield zich bezig met het schrijven 

van verhalen over de oorlogen in de kolonie zoals Het verraad van Lombok waarin hij verslag doet 

van de bloedige verovering van het eiland Lombok in 1894 waarbij het KNIL zich meester maakte 

van een enorme oorlogsbuit. Deze in de volksmond ‘schatten van Lombok’ geheten, werden in 

1898 tentoongesteld in het Rijksmuseum.
3
 Jan Prosper Schoemaker schreef ook kritieken op de, in 

zijn ogen, lakse houding van de Nederlands-Indische regering tegenover de ontwikkelingen in 

Azië, met name de bedreigingen van de islam voor de Christelijke wereld en de expansiedrift van 

Japan, zoals blijkt uit het citaat hierboven.
4 
Zijn ideeën werden gedeeld door veel Belanda’s en 

Indo’s
5
 en de boekjes geven een speciaal sfeerbeeld van het Nederlands-Indië aan het begin van de 

twintigste eeuw. Deze tijd, de laatste fase van wat ook wel de ‘vechtperiode’ wordt genoemd, was 

de tijd waarin het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger nog werd ingezet om het grondgebied van 

de kolonie te vergroten. Overal in de archipel waren nog grote en kleine gevechten aan de gang 

met lokale vorsten. Pas omstreeks 1910, met de verovering van Bali bereikte Nederlands-Indië zijn 

definitieve omvang en veranderde de rol van het leger. Naast de verdediging van het land richtte 

het leger zich vanaf die tijd meer op haar politietaak. Tegelijkertijd met die oorlogshandelingen 

werd de druk op de Nederlandse regering groter om een meer ethische politiek te ontwikkelen met 

meer oog voor de noden van de lokale bevolking. 

In Nederlands-Indië moest men nog erg wennen aan deze nieuwe Nederlandse ideeën waarin 

ook al, zij het voorzichtig, werd gesproken over een grotere zelfstandigheid van de kolonie. Lang 

niet alle inwoners van Nederlandse herkomst waren zich bewust van de morele plicht om de 

levensomstandigheden en het welzijn van de bevolking te verbeteren. Zij zagen Indië als hun 

                                            
2 Het KNIL kreeg haar naam al in 1833 maar pas toen minister president Colijn in 1933 de naam ging gebruiken raakte zij ingeburgerd. 

3 De oorlogsbuit, volgens Vanvugt bestaande uit 230 kilo goudgeld, 7199 kilo zilveren munten en vele siervoorwerpen leidde in 
Nederland tot veel discussie en versnelde waarschijnlijk de invoering van de Ethische Politiek. De werkelijke waarde was lager. Zie 

Fasseur: 1995, p.101 e.v., Vanvugt: 1995. 

4 Al voor de Eerste Wereldoorlog verwoordde Jan Prosper Schoemaker de angst van vele Indischgasten voor Japan dat na de 
onverwachte overwinning op het superieur geachte Russische leger een groeiende bedreiging van de vrede in het verre oosten werd. 

Deze groep beschouwde de investeringen van Nederland in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger als buitengewoon ontoereikend. 

Jan Prosper schreef naast Het veraad van Lombok (1895) en Het Aziatisch gevaar (1908) nog een tiental andere boeken waaronder: 
Verhalen uit de grooten en kleinen oorlog in Nederlandsch-Indië (1897); Nederlandsch-Indische krijgsverhalen (1897); Schetsen uit 

den Atjeh-oorlog (1888); Verhalen uit de Indische krijgsgeschiedenis (1901); Laatste bladzijde onzer Nederlandsch-West-Afrikaanse 

historie (1900); Verhalen uit de oorlogen in Ned. Oost- Indië (z.j.) en Soldatendeugden: eischen en voorbeelden (z.j.). 
5 Belanda = blanke, Hollander, Europeaan. Indo = persoon van gemengde Nederlands-Indische komaf 
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eigen, onvervreemdbaar vaderland dat wel een grotere zelfstandigheid nastreefde maar dan toch 

vooral onder Nederlandse leiding.  

 

Politieke aardverschuivingen in de negentiende eeuw 

 

In de eerste tweehonderd jaar van Nederlandse aanwezigheid in de Indische archipel, tussen 1596 

en 1795 was er van kolonialisme nog geen sprake. Er was geen autonome staat die werd veroverd 

of beheerst. Grote en kleine lokale heersers verdeelden het grondgebied van het uitgestrekte 

eilandenrijk, zij bestreden elkaar of sloten kongsi’s. Beroemd is het koninkrijk Mataram dat in de 

zeventiende en achttiende eeuw heel Midden-Java omvatte. De Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) vestigde handelsposten her en der verspreid over de archipel. De Nederlandse 

VOC was net als de Engelse East India Company een particuliere, handelsgerichte onderneming. 

De Nederlandse overheid gaf de VOC echter wel speciale volmachten om, indien nodig, geweld te 

gebruiken. Daarmee had de VOC ook politieke macht verkregen en die werd gebruikt om de 

Portugezen uit de archipel te verdrijven. De VOC sloot handelsverdragen met de lokale heersers 

die de productie van specerijen in handen hadden. Om dat doel te bereiken werd er onderhandeld, 

gepaaid en gekonkeld. Maar de VOC heeft ook met enige regelmaat haar militaire middelen 

ingezet om een lokale vorst te helpen in zijn strijd tegen de buurman in ruil voor goede contracten 

of ten behoeve van direct eigen voordeel. Want dat was waar de VOC met al haar activiteiten op 

was gericht, het binnenhalen van handelsvoordelen. 

Aan deze geautoriseerde vorm van vrijbuiterij kwam een einde met de vestiging van de 

Bataafse Republiek in 1795. Nederland werd een vazal van Frankrijk. Nederland werd zo ook 

meegesleept in de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. De VOC was toen al failliet verklaard. De 

staat nam in 1795 de bedrijfsvoering over en vestigde het Comité tot de Zaken van de Oost-

Indische Handel en Bezittingen. Herman Willem Daendels werd in 1808 aangesteld als de eerste 

gouverneur-generaal. Hij zette een uitgebreid ambtenarenapparaat op en startte de aanleg van de 

beroemde ‘grote postweg’, de eerste verbinding van West- en Oost-Java over land. Na de inlijving 

van Nederland in het Franse keizerrijk van Lodewijk Napoleon in 1810 zag Engeland zijn kans 

schoon en nam uiteindelijk in 1811 volledig de macht over in Nederlands-Indië. Tijdens het Engels 

intermezzo, dat tot 1816 duurde, voerde Raffles, de luitenant-gouverneur van ‘Java en 

Onderhorigen’ het Engelse belastingstelsel in. Dit landrentestelsel, waarbij de boeren een deel van 

opbrengst aan de staat moesten afstaan werd in 1830 door gouverneur-generaal Van den Bosch 

omgevormd tot het cultuurstelsel, waarin de staat bepaalde wat er werd verbouwd. De kolonie 

moest geld opbrengen om de eigen kosten te bestrijden en de lege landskas te spekken.
6
 

In de loop van de negentiende eeuw waren de koloniale mogendheden op de grenzen gestuit 

van het ‘vrijhandelsimperialisme’, het vreedzaam penetreren en ontsluiten van gebieden met de 

bedoeling het handelsverkeer uit te breiden. Lokale bevolkingsgroepen kwamen in opstand tegen 

de annexatie van hun gebied. Als eerste reactie namen de koloniale mogendheden een 

imperialistische houding aan waarbij men trachtte nieuwe gebieden met militaire middelen te 

                                            
6 De Jong, 1998, p.162 e.v. 



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 4 

veroveren, te pacificeren en blijvend te bezetten. Nederland heeft dat geprobeerd met de provincie 

Atjeh in het noorden van Sumatra (1873-1903). Maar het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 

officieel opgericht in 1830, slaagde er maar zeer ten dele in om het gebied te pacificeren en het 

verzet blijvend de kop in te drukken. Het Nederlandse imperialisme had nog een andere reden: 

men was bang dat anderen de handelsvoordelen zouden inpikken. Fasseur noemt dat imperialisme 

uit angst.
7
  

Opvallend is de gelijkenis van de hierboven geschetste ontwikkelingen met Brits-Indië en 

Frans Indo-China. In Brits-Indië werd de soldatenopstand van 1857 die later de naam ‘the Mutiny’ 

kreeg de aanzet tot een breed gedragen verzet en uiteindelijk de vrijheidsstrijd. Er was voor de 

‘sepoys’, de Indiase soldaten in het Brits-Indische leger een heel scala van mogelijke aanleidingen 

voor een opstand, zo kregen zij onder andere veel lagere lonen dan de Britse soldaten. Maar de 

druppel die de emmer deed overlopen tekent de naïeve manier waarop het Engelse establishment 

dacht over de Indiërs. In het Brits-Indische leger werd een nieuwe kogel ingevoerd die ingevet in 

de loop van het geweer moest worden gebracht. Het gebruikte vet werd het hete hangijzer want dat 

was samengesteld uit varkensvet (onrein voor de moslimsoldaten) en rundvet (het rund is heilig 

voor de hindoesoldaten). De opstand begon klein maar greep snel om zich heen en mondde uit in 

een groot volksoproer. De schok in Engeland was groot. Als gevolg van deze onverwachte reactie 

raakte de Engelse overheerser er geleidelijk van overtuigd dat het kolonialisme geen doel op 

zichzelf was maar dat de westerse wereld tot taak had in de koloniale gebieden welzijn en welvaart 

te brengen. Rudyard Kipling schreef hierover zijn beroemde gedicht ‘The White Men’s Burden’. 

Deze gebeurtenissen bleven in Nederlands-Indië niet onopgemerkt, Jan Prosper Schoemaker zag 

er, achteraf terecht, een voorbeeld in van wat er in de Nederlandse kolonie kon gaan gebeuren. 

Frankrijk stond hetzelfde lot te wachten en dat terwijl zij ten tijde van ‘the Mutiny’ nog aan 

haar koloniale periode in Azië moest beginnen. In 1867 stond de keizer van Annam (het latere 

Vietnam) een paar provincies af aan Frankrijk. Door veroveringen en verdragen breidde Frankrijk 

haar invloedssfeer steeds verder uit totdat rond 1885 heel Indo-China in Franse handen was. Van 

echte pacificatie is het eigenlijk nooit gekomen, ondanks dat het bestuurlijke apparaat bijna 100 

keer zo groot was als dat op Java. Het verzet tegen de overheerser was vanaf het begin aanwezig 

en bleef groeien. In 1904 werd de eerste nationalistische beweging opgericht, de ‘Vereniging voor 

een Nieuw Vietnam’. Deze organisatie stuurde aan op de omverwerping van het Franse koloniale 

bestuur en moest uiteindelijk uitwijken naar Japan.  

Amerika stond anders in dit beeld. Zij hadden, redelijk recent en diep verankerd in de eigen 

geschiedenis, zelf een onafhankelijkheidsoorlog meegemaakt. Spanje, de kolonisator van de 

Filippijnen verklaarde Amerika de oorlog om een conflict over Cuba. Daarop ondernam Amerika 

een strafexpeditie om de Filippijnse opstand tegen Spanje te ondersteunen en de 

opstandelingenleider in het zadel te helpen. De zeeslag tussen Spanje en Amerika van 1 mei 1898 

in de baai van Manilla duurde slechts een paar uren en betekende het einde van de Spaanse vloot. 

De opstandelingen namen het heft over op de Filippijnen en verklaarden de onafhankelijkheid op 

12 juni van dat jaar. De nieuwe regering, met opstandelingenleider Aquinaldo als president, 

                                            
7 Fasseur, 1995, p.113 
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verklaarde de hulpvaardige Amerikanen een half jaar later de oorlog. De onafhankelijkheidsoorlog 

die volgde duurde nog vijf jaren en werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van de Filippijnen. In 

1907 werden daar de eerste vrije verkiezingen georganiseerd voor de ‘Philippine assembly’. Ook 

drong Amerika er nu bij andere westerse landen op aan een eind te maken aan de onderwerping. 

Voor die andere koloniale mogendheden was deze stap echter nog veel te groot en de actie van 

Amerika in de Filippijnen werd alom gezien als een zeer onverantwoordelijke daad. 

In Nederlands-Indië zagen de overheersers het verzet van de lokale bevolking aan voor 

anarchisme en banditisme en het groeiende nationalisme en streven naar vrijheid werden 

aanvankelijk niet als zodanig herkend. Pas toen het verzet ondersteuning kreeg vanuit de eigen 

kring van Hollanders en Indo’s werd de onvrede over de wijze waarop de kolonie werd bestuurd 

en het eenzijdige Nederlandse economische voordeel algemener bekend.  

Onder invloed van Multatuli, de jurist C.Th. van Deventer en journalist Pieter Brooshooft nam 

de kritiek toe op de ‘Batig Slot’ gedachte (Nederlands-Indië moest geld opbrengen ter 

ondersteuning van de Nederlandse begroting) die de koloniale politiek tot dan toe beheerste. In de 

troonrede van 1901, de eerste van het kabinet Kuyper, werd voor het eerst in de geschiedenis 

gesproken over de ‘zedelijke roeping’ die de westerse koloniale mogendheden zouden hebben 

tegenover de bevolking van de koloniën. Niet het economische belang diende voorop te staan maar 

de taak om de lokale bevolking te verheffen en te leren op eigen benen te staan, maar dan wel 

onder Nederlandse voogdij. En in de drang om goed te doen werden ook de laatste witte vlekken 

op de kaart onder Nederlands gezag gebracht om aan onderlinge stammenoorlogen, koppensnellen, 

weduweverbranding en ander onrecht een einde te maken; ‘Imperialisme uit roeping’.
8
 

Deze ontwikkelingen bleven niet zonder gevolgen. Er kwam meer aandacht voor de eigenheid 

van de inheemse culturen. Voor Nederlands-Indië betekende dat aan de trage maar gestage 

modernisering en verwesterlijking van de samenleving stagneerde. Dat betekende ook dat de 

verschillen tussen de bevolkingsgroepen van de gecompliceerde Nederlands-Indische 

standenmaatschappij scherper werden. Zo begon de Javaanse adel die haar macht was kwijtgeraakt 

aan de Nederlands-Indische regering die nu juist weer terug te winnen, een ontwikkeling die door 

vele blanda’s en indo’s als een stap terug in de tijd werd beschouwd. Binnen de grote groep Indo’s 

leefden ideeën over een veel zelfstandiger Indië en dat leidde tot de oprichting van de ‘Indische 

Partij’ in 1912 die, net als de ‘Vereniging voor een Nieuw Vietnam’ streefde naar het einde van de 

koloniale overheersing.
9
 

In deze wereld bracht Charles Wolff Schoemaker zijn jonge jaren door in Banjoe Biroe, een 

garnizoensplaatsje op Java, en zoals toentertijd gebruikelijk was werd hij voor zijn middelbare 

schoolopleiding, zoals dat heette ‘teruggezonden naar Patria’ (naar Nederland) omdat de 

opleidingsmogelijkheden in de kolonie nog verre van ideaal waren. Charles reisde, twaalf jaar oud, 

omstreeks 1894 naar Nederland en werd ondergebracht bij familie te Nijmegen. Charles was een 

goede leerling en na zes jaren behaalde hij, in het voorjaar van 1900, zijn HBS diploma. Charles’s 

                                            
8 idem p. 124  

9 Dit korte overzicht van de koloniale geschiedenis in de 19e eeuw is gebaseerd op: H.L. Wesseling, Europa’s koloniale eeuw; H.W. 

van den Doel, Afscheid van Indië; C. Fasseur, De weg naar het paradijs; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, deel 11a eerste helft, p.69 e.v.; Biografie Rudyard Kipling, The Kipling Society (www.kipling.org.uk) 
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grote passie voor vrouwelijk schoon manifesteerde zich al tijdens zijn middelbare schooltijd en hij 

kreeg verkering met Lucie Hofstede (*1885), volgens zeggen het mooiste meisje van Nijmegen, 

en, niet onbelangrijk, dochter van een kolonel in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
10
  

 

Koninklijke Militaire Academie 

 

Charles behoorde tot de derde generatie Schoemakers die woonachtig was in Nederlands-Indië. 

Ook de Nederlandse tak van de familie bestond voor een groot deel uit militairen. Zo was Louis 

Richard omstreeks 1867 als zoeaaf in dienst van Paus Pius IX.
11
 Zowel van vaders- als van 

moederszijde afstammend van een geslacht van geridderde hoge officieren was het niet 

verwonderlijk dat Charles Wolff Schoemaker voor zijn vervolgopleiding naar de Koninklijke 

Militaire Academie (KMA) te Breda ging. Omdat Charles echter met zijn achttien jaren nog te 

jong was om direct te worden toegelaten tot deze opleiding trad hij op 15 september 1900 

vrijwillig in dienst bij de infanterie. Hij kreeg de rang van adjudant vaandrig bij het tweede 

regiment infanterie.
12
 Twee jaar later kon hij dan eindelijk zijn opleiding aan de KMA beginnen. 

Charles Wolff Schoemaker werd ingedeeld in compagnie B onder nr. 97 als cadet voor het Wapen 

der Genie. Ook de later beroemd geworden architect Willem Dudok (*1884) studeerde in deze 

jaren aan de KMA (1900-1906). Dudok was ingedeeld in dezelfde B-compagnie onder nr. 168. 

De KMA was in de eerste jaren van de twintigste eeuw een opleiding die stevig onder vuur lag 

en moeite had aan de eisen van de tijd te voldoen.
13
 In 1905 pleitte ‘Economist’, de columnist van 

de NRC, er zelfs voor om de opleiding op te heffen vanwege de enorme kosten en het hoge 

theoretische gehalte van het onderwijs.
14
 Er was in die jaren een toelatingsexamen dat openstond 

voor HBSers en geslaagden van de cadettenschool te Alkmaar.
15
 Veel HBSers kwamen niet door 

dat toelatingsexamen met als gevolg dat relatief veel opleidingsplaatsen onbezet bleven. De KMA 

hield, ondanks de kritiek vast aan het toelatingsexamen, vooral omdat daarmee bepaald werd bij 

welk wapen de nieuwe cadetten ingedeeld moesten worden. Maar was men eenmaal door het 

toelatingsexamen heen dan was de kans van slagen erg groot, ongeveer 90% behaalde het diploma. 

De cadetten kregen lessen in tactiek, cavalerie, artillerie, genie, en wis-, natuur- en scheikunde. De 

lessen werden gegeven door actief dienende militairen en een enkele burger. De lesmethode 

bestond in deze tijd uit dicteren, stampen en toetsen. De cadetten moesten zich veel 

gecompliceerde technische kennis eigen maken aangevuld met een sportieve en militaire opleiding. 

Daarvoor kregen zij minder tijd dan het onderwijs van vergelijkbaar niveau aan de Technische 

Hogeschool te Delft. Al snel besloot men daarom de genieopleiding met een jaar te verlengen. De 

                                            
10 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 2003., Charles Wolff Schoemaker deelde zijn passie met zijn goede vriend 
Soekarno, Charles trouwde 5 keer: Stamboom Familie Wolff Schoemaker, afkomstig van Carlos Schoemaker, een kleinkind van 

Richard Schoemaker uit Amerika; Interview Harold Jan Schoemaker (*1913), zoon van Richard Schoemaker in april 2004. 

11 Interview H.J. Schoemaker 3 mei 2004. 
12 Stamboek officieren 1814-1929, Nationaal Archief, Cadettenalmanak KMA 1903. 

13 De informatie over de KMA is afkomstig uit ‘Studeren in uniform’, Hoofdstuk 3. 

14 Groen en Klinkert: 2003, p.162 
15 idem p.163.  Ook de cadettenschool lag onder vuur maar de minister wilde er niet van af “omdat deze onmisbaar was voor de vulling 

van het Indische leger. Ouders in Nederlands-Indië hadden door het geringe aantal HBS’en daar, weinig andere keus dan hun zoons 

via de Alkmaarse school een officiersopleiding te geven. …….de opleiding voor het Indische leger was gratis “(De KMA opleiding voor 
het Nederlandse leger kostte 400 gulden per jaar).  



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 7 

samenstelling van het onderwijs aan de genisten bestond in de tijd dat de gebroeders Schoemaker 

aan de KMA studeerden voor het overgrote deel uit bouwkunde, rechtlijnig en topografisch 

tekenen, en meetkunde (totaal ruim 60%) en nog wat toegepaste mechanica en 

reglementen/organisatie van de genie. Als welkome afleiding op dit theoretische deel waren er 

detacheringen en excursies. De cadetten werden gedetacheerd bij allerlei onderdelen van de 

krijgsmacht en gingen daar ook op excursie. De genie bezocht daarnaast natuurlijk ook vele 

historische verdedigingswerken. De opleiding aan de KMA onderscheidde zich hiermee van 

andere hogere opleidingen in Nederland. De officiersopleiding positioneerde zich tussen 

Hogeschool en Universiteit. Velen zagen hier ook hun kansen liggen op een goedkope, gedegen 

opleiding met een goede kans op een maatschappelijke carrière. 

De jongere broer van Charles Wolff Schoemaker, Richard (* 1886) meldde zich twee jaar later 

aan bij de KMA Charles en Richard legden een grote ijver aan de dag. Vooral de lessen 

‘burgerlijke en schoone bouwkunst’ van bouwmeester George Nicolaas Itz maakten op Charles 

Wolff Schoemaker veel indruk.
16
 

Tot groot genoegen van Charles en Richard werd er aan de KMA ook veel aan sport gedaan. 

Charles was lid van de Algemene Gymnastiek en Schermvereeniging en van de voetbalvereniging 

Velocitas en speelde in hetzelfde team als Willem Dudok. Richard was een uitblinker in de 

schermsport en lid van de schermvereniging Kracht door Volharding; bewijs voor zijn kwaliteiten 

was de uitzending naar de Olympische Spelen van 1908 te Londen.
17
 

 

 

Afb.16 Richard Schoemaker en Charles Wolff Schoemaker in Uniform ca. 1905 

                                            
16 George Nicolaas Itz (1869-1925, zoon van de stadsbouwmeester van Dordrecht) gaf “slechts een paar uur per week” les in 
“burgerlijke en schoone bouwkunst”. “Samen met R.L.A. Schoemaker, die in Nederlandsch-Indië veel zou bouwen”, behoorde Dudok 

tot de beste leerlingen uit de Bredasche tijd”, Bergeyk: 1995, p.11. “Dudok remembers Itz as an ecxellent mentor”, Langmead: 1996, 

p.18. 
17 Rosse: 1945, Cadettenalmanak: 1904 
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Ook het tekentalent van de beide Schoemakers kwam aan de KMA naar voren. In 1903 verscheen 

de eerste geïllustreerde Cadettenalmanak uit de geschiedenis van de KMA en Charles maakte 

hiervoor de tekeningen. (afb.17) Dat bleef hij doen totdat hij de school verliet. Voor de almanak 

van 1905 maakte ook Richard enkele tekeningen, zijn wat houterige stijl is duidelijk te 

onderscheiden van die van Charles. (afb.18) In 1906 stonden er alleen nog een paar tekeningen van 

Richard in de almanak, Charles was toen al vertrokken. De KMA was befaamd om de vele 

festiviteiten die georganiseerd werden door de studentensenaat. Charles was er twee jaar lang lid 

van. Na het behalen van zijn diploma (In de relatief korte tijd van drie leerjaren, twee keer zo snel 

als Willem Dudok) werd Charles Wolff Schoemaker op 24 juli 1905 benoemd tot tweede luitenant 

bij het wapen der genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.  

 

  

Afb.17 KMA cadettenalmanak 1905,             Afb.18 KMA cadettenalmanak 1906,  

tekening van Charles     tekening van Richard 

 

Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger  

 

Op 7 oktober 1905 keerde Charles Wolff Schoemaker met het stoomschip ‘Koningin Regentes’ 

terug naar Nederlands-Indië als tweede luitenant bij de genietroepen van het Koninklijk 

Nederlands-Indisch Leger. Hij werd gelegerd te Tjimahi, een garnizoensplaatsje dicht bij 

Bandoeng.
18
 Het KNIL had aan het begin van de vorige eeuw nog altijd een slechte naam, er werd 

veel gepest en gediscrimineerd en Indo’s maakten maar weinig kans op promotie. Het was vechten 

of vervelen en voor wie de pech had in Atjeh gestationeerd te worden, was de kans het contract 

                                            
18 Stamboek officieren Algemeen Rijksarchief; Adresboek van Nederlandsch-Indië. 
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van vier of acht jaren levend uit te dienen niet hoger dan 25%. Er was ook weinig of geen 

uitwisseling met het Nederlandse leger. Een officier uit het KNIL kon niet in gelijke rang 

overstappen naar het Nederlandse leger.
19
 Het moment waarop Charles in Nederlands-Indië 

arriveerde valt nog in de ‘vechtperiode’, maar of hij, als genist, ook daadwerkelijk bij 

krijgshandelingen betrokken is geweest is niet bekend.  

Nog in hetzelfde jaar van zijn aankomst, hij was toen 23 jaar oud, trad hij in het huwelijk met 

Lucie Hofstede, het meisje dat hij in Nijmegen had leren kennen. Echter, omdat Lucie nog in 

Holland was, trouwde Wolff Schoemaker in Batavia ‘met de handschoen’ want het gaf geen pas 

om als jonge dame, alleen en ongehuwd, de bootreis naar Nederlands-Indië te maken. Vandaar dat 

deze manier van trouwen veel voorkwam. Pas een heel jaar na het officiële huwelijk kon Lucie de 

reis naar Batavia ondernemen en zich bij haar echtgenoot voegen. Aanvankelijk leek het een goed 

huwelijk en er werden 4 kinderen geboren (Jozefine Charlotte, 1907; Jan Prosper, 1908; Richard 

Leonard Prosper, 1909 en Lucie Charlotte, 1912).
20 
Maar met de relatie die Charles en Lucie in 

Nederland waren begonnen ging het helemaal mis in Nederlands-Indië. Hun verhouding bracht 

weinig geluk en verkoelde meer en meer. De definitieve scheiding volgde in 1917, toen Charles 

langdurig op reis was. Mogelijk is de oorzaak te zoeken in de volledig andere context van de 

kolonie waar de situatie voor Nederlandse vrouwen volstrekt anders was dan in het vaderland. In 

1905 waren er nog maar zo’n 4000 Europese vrouwen verspreid over de hele kolonie.
21
 Er was dan 

ook veel eenzaamheid. Al het huishoudelijke werk en de verzorging van de kinderen werd 

uitbesteed aan het personeel dat ieder Nederlands gezin in dienst had. De dames bleef niet veel 

anders over dan toezicht houden, lezen en handwerken, een rol die niet iedereen zomaar paste. 

Mede daardoor kende Nederlands-Indië in de grotere steden een bloeiend verenigings- en 

uitgaansleven.
22
  

Op 6 februari 1907 volgde de benoeming van Charles Wolff Schoemaker tot eerste luitenant en 

werd hij overgeplaatst naar Padang op de westkust van Sumatra.
23
 Over deze periode is verder heel 

weinig bekend maar het lijkt er niet op dat hij zijn roeping in het leger heeft gevonden. Hij liet zich 

niet, zoals zoveel anderen, na het verlopen van de vaste contractduur van vier jaren verleiden tot 

een verlenging. Op 3 februari 1911 werd Charles Wolff Schoemaker op eigen verzoek eervol 

ontslagen. In datzelfde jaar nam hij de functie op zich van onderdirecteur van het particuliere 

bouwbedrijf ‘N.V. De Bouwploeg’ te Weltevreden.
24
  

 

                                            
19 Weerzien met Indië, deel 12 en interview met Harold Jan Schoemaker 28 april 2004. 

20 Interviews Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987-2003. 

21 In 1905 waren er in heel Nederlands-Indië 81.055 Europeanen, 0,4 % van de totale bevolking. Stibbe: 1929, p.360 
22 Geert Mak, M. Székely-Lulofs; Weerzien met Indië, deel 36. 

23 Regeringsalmanak. Opmerking: Wolff Schoemaker heeft zelf nooit een andere rang dan 1e luitenant opgegeven. 

24 Arsip National RI te Jakarta, Archief BOW, klapper 1890-1942, reel 117, 604U: Rapport van 9 oktober 1912, no. 3. blad 2; 
Adresboek van Nederlandsch-Indië; Jessup: 1988, p. 127 noot 4, noemt het bouwbedrijf van P.A.J. Moojen maar volgens Akihari: 1990, 

p. 129 heeft het Technisch Bureau Biezeveld en Moojen alleen tot 1910 bestaan. Van het bureau Moojen & Elenbaas dat Jessup noemt 

is verder niets bekend. Ir. W. Elenbaas werkte tot 1915 voor het dept. van BOW maar hij was van 1911 tot en met 1913 met verlof in 
Nederland en in die periode was hij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de TH Delft (Akihari: 1990, p.104). 



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 10

Burgerlijke Openbare Werken 

 

In de loop van 1912 kreeg Wolff Schoemaker alweer spijt van zijn vroege afscheid van zijn 

betrekking bij het rijk, er was gezinsuitbreiding op komst en Charles zocht naar zekerheid. Hij 

arrangeerde een gesprek met de directeur van het Departement van Burgerlijke Openbare Werken 

(BOW), de dienst die verantwoordelijk was voor alle utiliteitswerken en overheidsgebouwen in 

Nederlands-Indië. In dat gesprek kreeg hij te horen dat deze wel genegen was hem in tijdelijke 

dienst te nemen bij het Departement van Burgerlijke Openbare Werken, indien de gouverneur-

generaal daarmede akkoord zou gaan. In het verzoekschrift
25
 dat hij vervolgens aan de gouverneur-

generaal schreef vroeg Charles Wolff Schoemaker, ondanks “succesvolle arbeid”, wegens 

“onzekere vooruitzichten” opnieuw in dienst te mogen treden van het Gouvernement. Ondanks het 

voorbehoud van de directeur der BOW, die twijfelde aan de geschiktheid van Wolff Schoemaker,
26
 

werd aan dat verzoek na een maand gehoor gegeven. Charles kreeg een betrekking als tijdelijk 

ingenieur bij de afdeling Waterstaat van het Departement van BOW tegen een salaris van 450 

gulden per maand.
27
 Charles Wolff Schoemaker deelde bij BOW een kamer met zijn goede vriend 

ir. Frans Ghijsels.
28
 In een brief aan zijn vrouw Bets schreef Frans Ghijsels dat Charles kampte met 

een slechte gezondheid en dat Lucie, de vrouw van Charles erg bezorgd was. Maar Frans schreef 

ook dat er op Charles veel druk lag en bemoeienis van buitenaf waardoor hij vreesde dat Charles, 

met wie hij nog veel verwachtte te bereiken, van hem zou vervreemden.
29
 Mogelijk doelde hij op 

de slechter wordende relatie tussen Charles en Lucie. 

Charles bleek toch zijn militaire achtergrond maar moeilijk te kunnen loslaten en hij werd lid 

van de Schutterij van Batavia, in die tijd nog een gewapend corps. Mogelijk speelde ook de angst 

voor het machtiger wordende Japan, waarvoor zijn vader waarschuwde, een rol in deze beslissing. 

In 1914, zijn laatste jaar bij de Schutterij bereikte hij de rang van kapitein.30 

 

Directeur Gemeentewerken Batavia 

 

Vanuit zijn positie bij BOW werd Charles Wolff Schoemaker in 1914 aangesteld als directeur 

Gemeentewerken van Batavia. Eén van de belangrijkste taken die Wolff Schoemaker hier voor 

zich zag was de modernisering van het gebrekkige wegennet. In die tijd waren de meeste wegen in 

Batavia nog verhard met ingewalst steenslag, en dat terwijl het op Menteng al bijna even druk was 

als op de New Yorkse 5
th.
 Avenue. In 1916 schreef Wolff Schoemaker een uitgebreid rapport 

                                            
25 Arsip National RI te Jakarta, archief BOW 11/20-28643/12: brief van C.P. Schoemaker aan de gouverneur-generaal van 26 
september 1912. 

26 Arsip National RI te Jakarta, archief BOW, klapper 1890-1942, reel 117, 604U: Rapport van 9 oktober 1912, no. 3. De directeur wil 
niet alleen dat er “over de geschiktheid van de Heer Schoemaker een oordeel kan worden uitgesproken” (door wie dat oordeel moet 

worden uitgesproken blijft onduidelijk) maar ook dat “officieren en gewezen officieren der Genie van het Nederlandsche of Indische 

Leger benoembaar zijn tot Aspirant-Ingenieur en de hoogere Ingenieursbetrekkingen en tot Ingenieur, respectievelijk Hoofd-Ingenieur 
voor de Gouvernementsbedrijven bij den Waterstaatsdienst”.  

27 idem, Besluit No.5, 14 oktober 1912 

28 In het archief van Ir. F. van Hoytema, de assistent van de directeur van het bouwkundig bureau Ir.S. Snuyf, is een foto uit 1913 
bewaard gebleven van beide heren op kantoor. Achter hen is de deur zichtbaar die toegang gaf tot de kamer van Wolff Schoemaker en 

Ghijsels, Akihari: 1990, p. 20. 

29 Akihari: 1996, p.20 
30 Adresboek van Nederlandsch-Indië 
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waaruit bleek dat het wegennet niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Het was te weinig 

aangepast aan de klimaatomstandigheden waardoor er regelmatig door de hevige regenbuien grote 

stukken werden weggespoeld. De budgetten voor onderhoud waren volstrekt onvoldoende. Wolff 

Schoemaker stelde een ambitieus plan op om het wegennet uit te breiden, te verbreden en 

grotendeels te asfalteren. Hij rekende uit dat zijn plan bijna 4 miljoen gulden moest gaan kosten, 

een voor die tijd immens bedrag. Wolff Schoemaker stelde voor om de kosten te bestrijden door 

een ‘straatbelasting’ in te stellen en een subsidie van de regering te vragen want… “Een Gemeente 

als Batavia, hoofdplaats van Nederlandsch-Indië, met haar voor het Oosten voornaam karakter, is 

het aan hare waardigheid en aan hare volkshygiëne verplicht een goed en stofvrij wegennet te 

bezitten, niet na twintig jaren, maar zo spoedig mogelijk.” 
31

 

Dit omvangrijke en dure plan werd niet direct goedgekeurd en uitgevoerd. De gemeente wilde 

eerst een technisch beter verhardingsmateriaal dan in 1917 voor handen was. Ook de Eerste 

Wereldoorlog veroorzaakte een financiële crisis en de regering liet veel bouwactiviteiten uitstellen 

of zelfs afgelasten. Pas in 1920 werd het plan weer uit de kast gehaald en werd er een aanvang 

gemaakt met de uitvoering.
32
  

 

Carl Schlieper & Co. 

 

Toch had ook de functie van directeur Gemeentewerken voor de ambitieuze Wolff Schoemaker 

snel zijn bekoring verloren. In 1917 was hij als ‘chef’ in dienst van de firma ‘Carl Schlieper & 

Co.’, Importeurs van ijzerwaren en technische apparatuur. 
33 
Over de reden van zijn overstap naar 

het bedrijfsleven is verder niets bekend.
 
Voor ‘Schlieper & Co.’ maakte Charles een studiereis naar 

Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Echter, tijdens deze reis besloot Amerika te gaan 

deelnemen aan de oorlog in Europa (6 april 1917) en werd het voor Charles onmogelijk het land te 

verlaten. Gebruik makend van de gedwongen verlenging van zijn verblijf besloot Charles er een 

‘grand tour’ van te maken en hij bezocht onder andere New York, Buffalo, Cleveland, Detroit, 

Chicago, Washington, Los Angeles, Long Beach, Sacramento, Santa Rosa, San Francisco en 

Manila.
34
 Gezien zijn belangstelling mag aangenomen worden dat hij ook gebouwen van Frank 

Lloyd Wright heeft bezocht en zich verdiepte in de moderne ontwikkelingen op het gebied van 

architectuur, stedenbouw en constructie. 
35
 Later zou Charles Wolff Schoemaker deze periode 

omschrijven als… “de interessantste momenten van mijn leven”. 
36
 

De moeder van Charles was al in 1915 vanuit Nederland naar Bandoeng gereisd mede om een 

poging te doen het wankele huwelijk van haar zoon te redden. Maar, tijdens het verblijf van Wolff 

Schoemaker in de Verenigde Staten besloot Lucie Hofstede toch een eind te maken aan hun 

                                            
31 Verslag Batavia, 1917. verslag BOW 1916. Het plan is onderschreven door de Chef van de 1ste Waterstaatsafdeling, Thomas 

Karsten, de latere tegenstrever van Wolff Schoemaker in het architectuurdebat. Volgens Lucie von Guerard Wolff Schoemaker was haar 

vader ook de “ontdekker” van het eiland Boeton, nabij het toenmalige Celebes, waar teer werd gevonden dat voor de wegenbouw 
gebruikt kon worden. 

32 IBT: 1920, p.214. 

33 Jessup: 1988, p.127, Zij vermoedt dat Wolff Schoemaker een tijdelijk contract had voor een periode van drie jaar. 
34 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 2003, persoonlijkheden, regeringsalmanak, Jessup: 1988, p. 127 

35 Over F.L. Wright en zijn werk werden in die jaren al lezingen gehouden in Nederlands-Indië, onder andere door Richard 

Schoemaker {IBT 1922} hij spreekt onder andere over de buitenhuizen bij Chicago die hij op zijn reis in 1919 bezocht heeft 
36 Brief aan zijn dochter Lucie, 1927. Archief C.P. Wolff Schoemaker 
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huwelijk en zij vertrok met een rijke Duitser.
37
 Na het vertrek van Lucie kreeg Charles’ moeder de 

zorg voor haar vijf kleinkinderen. Zij zat vast in Nederlands-Indië om dezelfde reden als Charles in 

Amerika. Charles zal niet lang getreurd hebben over het stuklopen van zijn huwelijk; hij stond 

bekend als onweerstaanbare ‘womaniser’. De kinderen werden na de scheiding in 1917 voor de 

keus gesteld om met vader of moeder mee te gaan. Jan en Lucie waren echte vaderskinderen en 

kozen voor vader. Ineke en Richard kozen voor hun moeder, maar moesten hun keuze duur 

betalen. Moeder had zo bitter weinig aandacht voor haar kinderen dat er schande werd gesproken 

over de ernstige verwaarlozing die hen ten deel viel.
38
 

 

                                            
37 Jessup: 1988 p.125 noot 2. Jessup noemt 1920 als de datum van de officiële scheiding maar in het Adresboek van Nederlands-Indië 

wordt Lucie nog als echtgenote vermeld in 1923! 
38 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987, Interview Harold Jan Schoemaker (*1913), Delft april 2004.  
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Eigen Bureau: C.P. Schoemaker en associatie architecten & ingenieurs 

 

 

 

Afb.19 logo ca.1924 

 

Kort nadat Charles Wolff Schoemaker was teruggekeerd uit de Verenigde Staten nam hij ontslag 

bij ‘Schlieper & Co.’ In mei 1918 richtte hij samen met broer Richard het architectenbureau ‘C.P. 

Schoemaker en associatie Architecten en Ingenieurs’ op. Het bureau was gevestigd aan de 

Halmaheirastraat te Bandoeng. Wolff Schoemaker ontwierp voor het bureau een logo dat is 

samengesteld uit Javaanse ornamenten (afb.19). Als een soort van handtekening komt de 

monsterkop uit het logo regelmatig terug in de gebouwen die Wolff Schoemaker in deze periode 

heeft ontworpen (zie ook p.80).  

Het Bureau had tenminste nog drie andere medewerkers: twee tekenaars: J.Th. van Oyen en 

Joop Reichert (1900-1955). Er was ook nog de, tot op heden onbekend gebleven medewerker, Van 

Leeuwen, die maquettes maakte.
39
 Na enige tijd verhuisde Van Oyen naar Semarang om daar het 

tweede kantoor van de associatie te gaan leiden. Joop Reichert werd in 1920 door Richard 

aangenomen tijdens diens verblijf in Holland. Joop had gereageerd op een personeelsadvertentie 

die onder de naam ‘C.P. Schoemaker en associatie’ had gestaan in het ‘Bouwkundig Weekblad’ 

van 17 april 1920. In november 1921 nam of kreeg Reichert ontslag omdat… “particuliere en 

byzondere omstandigheden zijn vertrek naar Holland (Europa) vereischen”.
40
 Reichert bleef wel 

in contact met Richard Schoemaker en werkte voor hem na 1924 als tekenaar bij de privé 

bouwopdrachten in Nederland die Richard naast zijn hoogleraarschap uitvoerde. In de periode 

1939-1940 werkte Reichert ook als belangenbehartiger van Charles Wolff Schoemaker. Zo regelde 

                                            
39 Idem, herinnering van dochter Lucie die al die kleine huisjes erg leuk vond en er graag mee wilde spelen, wat natuurlijk niet mocht. 

40 Brief aan de ouders van Joop Reichert 18 november 1921 en ontslagbrief 1 december 1921 (met potlood veranderd in 1922). 
Reichert heeft wel drie verschillende CV’s gemaakt die niet helemaal synchroon lopen. Archief J.A.M. Reichert 
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hij de levering van de vele materialen die Charles in Nederland bestelde ten behoeve van de bouw 

van de kantoren van de Nederlandsch Indische Handelsbank te Batavia en Medan.  

Het bureau heeft in de zes jaren dat het heeft bestaan een groot aantal gebouwen en ontwerpen 

afgeleverd. Maar waarschijnlijk is het oeuvre veel groter dan de ruim zestig die nu bekend zijn. 

Zowel in de brief van Van Oyen aan de BNA (Bijlage 3), het curriculum vitea waarover Jessup 

spreekt, als in de voordracht van Charles Wolff Schoemaker voor ridder in de orde van de 

Nederlandse leeuw (Bijlage 2) worden gebouwen en locaties genoemd waarvan nog niets bekend 

is.
41
 Het bureau heeft veel meegedaan aan inschrijvingen en wedstrijden. De eerste grote opdracht 

waarmee Wolff Schoemaker bekendheid wist te verwerven was het hoofdgebouw van de Jaarbeurs 

te Bandoeng, een vaste plaats voor jaarlijks te organiseren handelsexposities. (afb.20) 

 

  

Afb.20 Bandoeng, hoofdgebouw Jaarbeurs 1920 (oeuvre nr. 7) 

 

                                            
41 Brief Van Oyen aan de BNA, 1925, Archief B.N.A.; Jessup: 1988, p.130 noot 16 
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Samenwerking met Richard Schoemaker
 

 

De keuze van Wolff Schoemaker om in Bandoeng, samen met zijn broer een architectenbureau te 

beginnen bleek op termijn een gouden greep te zijn. Bandoeng had de ambitie de hoofdstad van 

Nederlands-Indië te worden en groeide sterk in die tijd.
42
 Bovendien was het goed om bij familie 

in de buurt te zijn want met de gezondheid van Charles ging het allerminst goed. In een brief aan 

zijn dochter omschreef hij zichzelf in deze periode als een wrak.
43
  

Richard Leonard Arnold Schoemaker, (afb.21) later onder andere bekend als de architect van 

het KEMA gebouw te Arnhem, studeerde na het behalen 

van zijn KMA diploma in 1908 ook nog bouwkunde aan 

de Technische Hogeschool in Delft. Na het afronden van 

zijn opleiding aan de TH in 1912 (in drie jaar in plaats van 

de meer gebruikelijke vijf jaar!) 
44
 reisde ook hij terug 

naar Nederlands-Indië. Richard werd als 1
e
 luitenant 

gestationeerd in Bandoeng, “waar hij werd belast met 

ontwerp en leiding van den bouw van een groot aantal 

officierswoningen. Reeds in 1915 werd hij tot kapitein der 

genie bevorderd. In die functie werd het ontwerp en 

uitvoering van het Paleis van den Legercommandant in 

Bandoeng opgedragen, welk gebouw in 1918 werd 

voltooid”. 
45
 (afb.22). 

 

 

Afb.21 Richard Leonard Anton Schoemaker ca. 1938  

 

Volgens Lucie Wolff Schoemaker heeft Charles, haar vader, aan het ontwerp meegewerkt maar 

haakte hij af vanwege een conflict over de stijl. Waarschijnlijker is dat Charles alleen het laatste 

deel van het bouwproces van nabij heeft meegemaakt en dat heeft hem wellicht geïnspireerd om 

zijn eigen bureau op te richten. Samenwerken met Richard, wiens naam al bekend was door de 

positieve ontvangst van het ‘Paleis’, lijkt dan niet meer dan logisch.
46
 

Het ‘Paleis van de Legercommandant’ laat een sobere hand zien. (afb.22) Dat heeft wellicht te 

maken met de militaire functie van het gebouw (hoewel de naam anders doet vermoeden) maar 

ook met de architectonische ideeën van Richard. Die ideeën heeft Richard voor een belangrijk deel 

                                            
42 Voskuyl: 1996, p.31 e.v. Bandoeng werd als gemeente opgericht in 1906 en telde in dat jaar 50.000 inwoners waarvan 2000 
Europeanen, in 1940 was de stad gegroeid tot 240.000 bewoners waarvan 30.000 Europeanen. Met dat aantal werd Bandoeng de meest 

Europese stad op Java genoemd. Tegenwoordig wonen er meer dan 1 miljoen mensen. 

43 Archief C.P. Wolff Schoemaker. Ongedateerde brief van Charles Wolff Schoemaker aan zijn dochter Lucie: “Wat was ik op jou 
leeftijd niet een wrak. En toch begon het leven pas daarna”. Van deze brief zijn alleen kant 3 en 4 bewaard gebleven. Gezien de inhoud 

moet de brief ongeveer in 1947 zijn geschreven. 

44 Jessup: 1988, p.154, noot 10. 
45 Rosse: 1945, p.2 

46 Adresboek; Jaarbeurscatalogus: 1920; Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987; Persoonlijkheden; Regeringsalmanak. 

Omstreeks 1918 was de verhouding tussen Richard en Charles waarschijnlijk niet erg goed vanwege het opgebroken huwelijk van 
Charles, ook dat kan het ontwerpproces hebben verstoord. 
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van prof. Evers die hij bewonderde en van wie een door hemzelf getekend portret op zijn kamer 

hing.
47
 

 

Afb.22 Bandoeng, Paleis van de Legercommandant, architect Richard Schoemaker, 1915-1918 

 

Evers was een bewonderaar van Otto Wagner en heeft zijn bewondering overgedragen op Richard. 

Een citaat uit de diesrede van Richard Schoemaker uit 1921 maakt veel duidelijk: “Ter verkrijging 

van bepaalde effecten in het uiterlijk aanzien offert men maar al te vaak……… meerdere 

doelmatigheidseischen op……….zoo is het geboden dat de ingenieur bij al zijn arbeid de 

,,practicus” blijft. Door de voortdurende suggestie van Europeesche tijdschriften, houden jonge 

architecten zich echter nog geruimen tijd vast aan de stijl, welke voor Indië, in wezen, ongeschikt 

is……………Het is wel is waar moeilijk om direct in Indischen bouwtrant te werken, te meer indien 

de bouwheeren zich verzetten tegen ontwerpen, welke niet voldoende aan Europa herinneren, doch 

de doelmatigheidseischen moeten steeds den te volgen weg blijven wijzen. Onder Indischen 

bouwtrant mag echter nimmer worden begrepen de toepassing van ,,inlandsche” sier- en 

beëindigingvormen, welke geheel uit den bouw in tijdelijke materialen zijn afgeleid.
48

 In deze 

diesrede sprak Richard voornamelijk over de Griekse, Romeinse en vroegchristelijke bouwkunst. 

Aan de eigentijdse bouwkunst besteedde hij relatief weinig aandacht, de enige architect die hij 

noemde was Wagner. De kern van het verhaal was het begrip doelmatigheid waarmee Richard 

Schoemaker zich profileerde als functionalist. 

                                            
47 Rosse: 1945, p.3 
48 Schoemaker: 1921, p.15 e.v. Het volledige citaat: “Ter verkrijging van bepaalde effecten in het uiterlijk aanzien offert men maar al 

te vaak, zowel bewust als onbewust, meerdere doelmatigheidseischen op, doch waar in de tropen bij het ontwerp, van welk bouwwerk 
ook, aan zeer veel belangrijke factoren ten volle aandacht moet worden geschonken – wil ervan volkomen bruikbaarheid in dit vochtig 

warme klimaat sprake zijn - zoo is het geboden dat de ingenieur bij al zijn arbeid de ,,practicus” blijft. Door de voortdurende suggestie 

van Europeesche tijdschriften, houden jonge architecten zich echter nog geruimen tijd vast aan de stijl, welke voor Indië,in wezen, 
ongeschikt is. De moderne Europeesche bouwwerken, waarin door weinig uitkragende gedeelten gestreefd wordt naar geslotenheid en 

vaste totaalwerking, bieden geen voldoende beschutting tegen zonnewarmte, houden uiteraard geen rekening met de hier te lande 

voorkomende geweldige regenbuien, terwijl ook daarbij de ventilatie meer berekend is op luchtverversching dan op het opwekken van 
de nader te noemen luchtstroomingen. Het is wel is waar moeilijk om direct in Indischen bouwtrant te werken, te meer indien de 

bouwheeren zich verzetten tegen ontwerpen, welke niet voldoende aan Europa herinneren, doch de doelmatigheidseischen moeten 

steeds den te volgen weg blijven wijzen. Onder Indischen bouwtrant mag echter nimmer worden begrepen de toepassing van 
,,inlandsche” sier- en beeindigingsvormen, welke geheel uit den bouw in tijdelijke materialen zijn afgeleid.  
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Afb.23 Bandoeng, Becker & Co., 1919  (oeuvre nr.4) 

  

In twee gebouwen uit de beginperiode van de associatie, een kantoor voor Becker en Co.
49
 (afb.23) 

en een kantoor voor de Oliefabriek Insulinde (afb.24) lijkt de strenge hand van Richard, waarmee 

deze doelmatigheid werd nagestreefd duidelijker aanwezig. Het ornament aan deze gebouwen is 

beperkt gebleven tot eenvoudige geometrische detailleringen. De gladde, gepleisterde muren 

waarin de ramen strak zijn uitgesneden maken dat het gebouw uit beton lijkt te zijn vervaardigd 

wat het functionalistische beeld lijkt te versterken. 

Daarentegen lijkt in de andere ontwerpen uit deze tijd, Sociëteit Concordia (afb.26) en het 

Handelsgebouw voor de firma A.C. Nix (afb.25) de invloed van Charles veel sterker. Het 

ornament is duidelijker aanwezig en daarin zijn ook al wel wat Indische invloeden zichtbaar. Maar 

afgezien van de aanpassingen aan het tropische klimaat, zoals uitstekende daklijsten en 

ventilatieopeningen, wijken deze gebouwen alleen door de relatieve eenvoud in vormgeving 

enigszins af van wat er in dezelfde periode in Nederland werd gebouwd. De detaillering en 

afwerking zijn ook wat grover. 

                                            
49 Op de foto van dit gebouw in het archief Ghijsels staat; architect Prof. Schoemaker. Richard was op het moment van het ontstaan van 
dit gebouw (eind 1919) al benoemd tot professor. Charles werd dat pas in 1922.   
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Afb. 24 Bandoeng, Oliefabriek Insulinde 1921 (oeuvre nr.10) 

 

De Amsterdamse School met haar organische vormen en vloeiende lijnen zien we hier niet. Wat 

we wel zien zijn de strakke symmetrie en rechte lijnen die in Nederland het kenmerk zijn van de 

navolgers van Frank Lloyd Wright en Otto Wagner. Maar de verschillen tussen de diverse 

gebouwen zijn groot, even groot als in Nederland waar de 

ornamentloze villa Henny (1916) (afb.213) uit dezelfde 

periode stamt als het overdadig gedecoreerde 

Scheepvaarthuis.  

De rol van Richard in de associatie was beperkt. De 

naamgeving van het bureau en de handtekeningen onder 

de ontwerpen geven aan dat Charles de hoofdrol heeft 

gespeeld. Toch had Richard wel veel invloed op Charles. 

Wellicht keek Charles enigszins op tegen zijn jongere 

broer die ten slotte ook nog bouwkunde had gestudeerd, 

eerder bouwopdrachten verwierf en sneller carrière 

maakte.  

Maar Richard had bij de totstandkoming van het 

‘Paleis voor de legercommandant’ (afb.22) ingezien dat 

zijn kwaliteiten meer lagen op het gebied van de 

organisatie en de uitvoering van de bouw dan op het 

ontwerpen zelf. Hij was, tijdens zijn verblijf in Nederland, 

ook verantwoordelijk voor het aannemen van Joop 

Reichert en hij ondertekende ook diens ontslagbrief. 

 

Afb.25 Bandoeng, Kantoorgebouw A.C. Nix, 1921 (oeuvre nr.5) 
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Harold Jan, de zoon van Richard noemt Charles ook de meest begaafde van de twee. Richard was 

volgens diens echtgenote als architect alleen geschikt voor het ontwerpen van bunkers.
50
 De 

militaire achtergrond speelde een rol in de ontwerpen van de associatie van Charles en Richard. 

Berlage vond hun architectuur koel en afstandelijk. (zie citaat op p. 88) 

 

 

 Afb.26 Bandoeng, Sociëteit Concordia, 1921 (oeuvre nr.9) 

 

Toch was het Richard Schoemaker die al vanaf de oprichting in 1918 een prestigieuze functie als 

gewoon hoogleraar aan de Indische Technische Hogeschool te Bandoeng kreeg aangeboden. 

Mogelijk verkoos men Richard boven Charles vanwege de studie bouwkunde, die hij na de KMA 

heeft gedaan en wellicht speelde zijn positie binnen het KNIL een rol. Maar de veel besproken 

levenswandel van Charles kan ook doorslaggevend zijn geweest voor de commissie om voor 

Richard, bijna het tegenbeeld van zijn impulsieve broer, te kiezen. Nog voor hij als hoogleraar aan 

de slag ging en nog in zijn militaire functie nam Richard in 1919 verlof op dat hij besteedde een 

lange studiereis naar Europa en Amerika.
51
 De fulltime baan heeft waarschijnlijk een zodanig 

beslag op Richard gelegd dat er relatief weinig tijd overbleef voor de associatie. Zoon Harold Jan 

kan zich nog goed herinneren dat zijn vader na de colleges toch nog vaak te vinden was op de 

tekenkamer van het architectenbureau. De broers werkten prima samen getuige de accurate 

taakverdeling bij de bouw van de Nederlandsch Indische Handelsbank te Batavia in 1939.
52
 

Charles deed de ontwerpen, Richard nam de regie bij de uitvoering op zich. Uit de brieven blijkt 

                                            
50 Interview Harold Jan Schoemaker, Delft voorjaar 2004. 

51 Rosse: 1945, p.3 

52 zie p. 130 e.v.  
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dat zij zelfs een soort gave hadden ontwikkeld om hun meningsverschillen bij te leggen.
53
 Ondanks 

de tegenstellingen in karakter en leefstijl werden de broers regelmatig door elkaar gehaald.
54
 

Het architectenbureau ‘C.P. Schoemaker en associatie’ had geen gemakkelijke start. In de 

periode 1918-1920 hebben Charles en Richard veel ontwerpen gemaakt. Ze probeerden uit alle 

macht opdrachten binnen te halen en dongen vaak met andere bureaus mee naar opdrachten bij 

openbare inschrijvingen. Maar Bandoeng had dan wel grootse plannen, de economische 

omstandigheden zaten niet erg mee. In de hierboven aangehaalde ontslagbrief voor Joop Reichert 

worden naast persoonlijke ook economische redenen gegeven voor zijn ontslag want “de 

uitvoering van eenige zeer groote bouwwerken is voorloopig uitgesteld en verscheidene groote 

opdrachten werden ingetrokken, een en ander als gevolg der malaise”.
55
  

Daar kwam nog bovenop dat Charles voortdurend geldproblemen had, hij betaalde een vorm 

van alimentatie aan zijn eerste vrouw. Er begon pas schot in de zaak te komen nadat het bureau in 

1920 de aandacht op zich had weten te vestigen met het ontwerp voor het hoofdgebouw voor de 

Bandoengse Jaarbeurs.  

 

Wolff Schoemaker 

 

In 1922 trad Charles Wolff Schoemaker voor de tweede keer in het huwelijk. De familie had hier 

sterk op aangedrongen omdat de kleine Hollandse gemeenschap van Bandoeng schande sprak over 

het feit dat de kinderen werden verzorgd door zijn secretaresse en door Netty van Oyen, de vrouw 

van de tekenaar/medewerker van het architectenbureau. Ook Richard Schoemaker bemoeide zich 

ermee en drong bij zijn oudere broer aan op een huwelijk, ook om de roddels over Charles’s vele 

escapades met vrouwen te beëindigen. Charles was actief betrokken bij de Bandoengse 

Kunstkring. Daar leerde hij zijn tweede echtgenote kennen, de beroepsdanseres Petronella 

Margaretha van Oppen.
56
 Margaretha ontpopte zich weliswaar als een ware huistiran tegenover de 

kinderen maar hielp Charles Wolff Schoemaker door een financieel moeilijke tijd. Het kinderloze 

huwelijk hield niet lang stand. Al in 1924 besloten Charles en Margaretha een einde te maken aan 

hun verbintenis.
57
  

In 1921 heeft Charles officieel toestemming gekregen om zijn naam te veranderen in Wolff 

Schoemaker. (zie bijlage 1) Dat veranderen van naam was niet ongebruikelijk in het Nederlands-

Indië van begin twintigste eeuw. Verschillende Nederlands-Indische families streefden op deze 

wijze naar verhoging van hun status om hun positie in de gecompliceerde Indische 

standensamenleving te verbeteren. De Nederlands-Indische samenleving week af van die in het 

moederland waar aanzien werd bepaald door sociale herkomst. Door het ontbreken van lange 

tradities was de plaats in de samenleving afhankelijk van rang en maatschappelijke positie. De 

kleine wereld van de Europeanen in Nederlands-Indië was niet ‘verzuild’ maar verdeeld in 

                                            
53 Briefwisseling tussen Richard en Charles Prosper Wolff Schoemaker en Joop Reichert. 

54 Berlage: 1924, p. 10 
55 Ontslagbrief Joop Reichert, 1 december 1921, Archief Joop Reichert 

56 Margaretha van Oppen wordt in datzelfde jaar vermeld in de Preangerbode, de lokale krant van Bandoeng. Zij trad op in Sociëteit 

Concodia met “Plastische Dansen”. 
57 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 2003. 
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wisselende groepen en vele lagen en tussen die lagen was wel veel contact maar weinig 

vermenging.
58
 De overheid had in de negentiende eeuw al een indeling van de bevolking gemaakt 

in drie groepen: Europeanen, Vreemde Oosterlingen (onder andere Chinezen en Arabieren) en 

Inlanders. Deze groepen werden weer verder onderverdeeld. Zo bestond de groep Europeanen uit 

“Volbloed” Europeanen uit Europa en “Volbloed” Europeanen uit Indië. Tot die laatste groep, die 

meestal wordt aangeduid met de term “Indo” werden de mensen van gemengd Europees-Indische 

afkomst gerekend. Veel Hollandse families, die vaak al generaties in Indië woonden vonden dit 

beneden hun waardigheid en verzetten zich hiertegen. Terwijl de mensen van gemengde afkomst er 

juist trots op waren tot deze groep gerekend te worden. Zij deden alles om voor “volbloed” 

Europeaan aangezien te worden door de gewoonten van de Nederlanders over te nemen en 

sommigen spraken zelfs uitsluitend de Nederlandse taal.
59
 

 

Hoogleraar 

 

In 1922, het jaar van zijn tweede huwelijk werd Charles Wolff Schoemaker, naast zijn broer 

Richard, benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de ‘Geschiedenis der Bouw- en Versierkunst, 

Bestekken, Begrootingen en Stadsaanleg’ aan de, toen nog particuliere, Technische Hogeschool te 

Bandoeng. Twee jaar later, in 1924 vertrok Richard, die al vanaf de opening in 1920 gewoon 

hoogleraar architectuur was naar Nederland. Hij werd benoemd tot de opvolger van prof. 

Klinkhamer als hoogleraar bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. Charles Prosper 

Wolff Schoemaker verwierf de positie van Richard als gewoon hoogleraar in de architectuur en de 

bovengenoemde vakken aan de, inmiddels door het Rijk overgenomen, Technische Hogeschool te 

Bandoeng.
60
  

 Wolff Schoemaker nam zijn taak als hoogleraar zeer serieus. Hij manifesteerde zich op 

verschillende podia om zijn mening kenbaar te maken en het debat over de Indische architectuur te 

stimuleren. In 1922 deed hij in de Indische Post verslag van het eerste volkshuisvestingscongres 

dat in Semarang werd georganiseerd door de ‘Sociaal Technische Vereeniging’. Deze vereniging 

was in 1918 opgericht onder andere om verbetering te brengen in de erbarmelijke 

woonomstandigheden van de lokale bevolking. Wolff Schoemaker kreeg het toen al aan de stok 

met zijn tegenstrever in de architectuurdiscussie, Henri Maclaine Pont.  

In datzelfde orgaan protesteerde Wolff Schoemaker tegen een voorstel van de resident van 

Pekalongan, J.E. Jasper. Jasper wilde, als huldeblijk aan koningin Wilhelmina, die het 25-jarige 

jubileum van haar troonsbestijging vierde, in Nederland een openluchtmuseum bouwen met 

traditionele bouwwerken uit de hele kolonie. Wolff Schoemaker vond dat maar onzin omdat 

tropische huizen niet thuishoren in Nederland. “Bouw dan zoiets tenminste in Nederlands-Indië 

waar deze gebouwen tot hun recht kunnen komen”.
61
 Circa 50 jaar later zou Tutut, de dochter van 

president Soeharto, het plan daadwerkelijk uitvoeren. Het park ligt vlak bij Jakarta en heet ‘Taman 

                                            
58 Van Doorn: 1996, p. 57 e.v.; De Jong: 1998, p. 381 e.v.; Weerzien met Indië, deel 26 

59 Weerzien met Indië, deel 26. p.611, Categorieën 

60 Ministerie van Koloniën: Persoonlijkheden; Rosse; Regeringsalmanak, Jaarboek TH  Bandoeng 1940. 
61 Wolff Schoemaker: 1922C 
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Mini Indonesia’.
62
 In het park worden meer dan twintig bouwstijlen uit verschillende regio’s van 

het land gepresenteerd. Het is nu één van de grote attractieparken in Indonesië. Het feit dat dit park 

is gerealiseerd markeert het begin van de herwaardering van de eigen architectuur van Indonesië.
63
  

 

 

Afb.27 Richard en Charles in toga, 1924 

 

Einde van het Bureau 

 

De benoeming van Charles tot gewoon hoogleraar en het vertrek van Richard in 1924 betekenden 

het einde van het bureau ‘C.P. Schoemaker en associatie, architecten en ingenieurs’. J.Th. van 

Oyen, de andere compagnon/medewerker (afb.28) ging verder als zelfstandig architect.  

De samenwerking met Van Oyen verliep lang niet altijd vlekkeloos getuige een brief van 6 

oktober 1924 aan dochter Lucie die op dat moment in Nederland haar middelbare schoolopleiding 

deed: “volgende week breng ik een bezoek aan Semarang (lees: aan Van Oyen), wat ik altijd erg 

vervelend vindt”. Dat Wolff Schoemaker deze reis vervelend vond zal deels te maken hebben 

gehad met zijn slechte verstandhouding met Van Oyen maar toch zeker ook met de reis zelf. In die 

tijd was men voor een reisje van Bandoeng naar Semarang (ca. 325 km) met de auto of de trein 

zeker enkele dagen onderweg.  

                                            
62 Indonesië in het klein 
63 Prijotomo: 1996 
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Maar ook de wat zurige toon die spreekt uit 

de brief die Van Oyen op 22 september 1925 

aan de ‘Bond van Nederlandse Architecten’ 

(BNA) stuurde om het lidmaatschap van de 

bond te verwerven duidt op een slechte 

verstandhouding (zie bijlage 3). Van Oyen 

schreef dat hij “Vanaf mei 1919 gevestigd is 

als Architect in Associatie met prof. C P 

Wolff Schoemaker”. Maar de naam van Van 

Oyen komt niet voor op de tekeningen van de 

associatie, de Schoemakers zullen Van Oyen 

meer als medewerker dan als compagnon 

hebben gezien. In de brief heeft Van Oyen 

ook enkele referenties opgenomen. Dat de 

naam van Wolff Schoemaker ontbreekt is 

veelzeggend! Van Oyen schreef verder in 

zijn brief aan de BNA, dat het onduidelijk is 

wie verantwoordelijk is voor de laatste 

ontwerpen van het bureau uit de periode 

1924-1925.  

Afb.28 J.Th. van Oyen ( Het jaar van de foto 

is onbekend)      

 

Een andere zin uit deze brief duidt op een inhoudelijk meningsverschil: [hij wilde] “projecten uit 

den tijd van samenwerken met Hr. Schoemaker over het algemeen buiten beschouwing laten, 

vooral omdat de Architectuur, van eenige dezer gebouwen, volgens mijn gevoel, niet geheel te 

verdedigen is.”  

Van Oyen doelt hier onder andere op de woonhuizen van de familie Liem te Semarang. De 

eerste ontwerptekening voor het woonhuis van S.L. Liem (oeuvre nr.30 zie ook p.187 e.v.) staat op 

naam van de associatie. De maquette werd door Wolff Schoemaker al in 1923 gepubliceerd in het 

Indisch Bouwkundig Tijdschrift. Op de tekening voor ‘villa Helly’, de woning voor de heer B.T. 

Liem, (afb.31 zie ook p.190 e.v.) die bewaard is gebleven in het archief van Van Oyen is de 

naamsvermelding ‘Architecten Prof. C.P. Wolff Schoemaker J.Th. van Oyen’ afgeplakt met een 

stuk blanco tekenpapier (door Van Oyen?) (afb.29). 
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Afb.29 Afgeplakte namen op de tekening van villa Helly  (oeuvre nr.40) (gespiegelde foto van de 

achterzijde) 

 

Op deze tekening, die de situatie weergeeft van de uiteindelijke vorm waarin de villa is gebouwd, 

staat de naam van Wolff Schoemaker als eerste genoemd, gezien ook de opmerking van Van Oyen 

in zijn brief aan de BNA hierboven een duidelijk teken dat Wolff Schoemaker verantwoordelijk is 

voor het ontwerp. Wellicht is de verdere uitwerking 

door Van Oyen gedaan wat gezien de positie van Wolff 

Schoemaker binnen de associatie niet meer dan logisch 

is. In de voorgalerij van de villa prijkt echter nog altijd 

de naam van Van Oyen in gouden letters op de 

marmeren naamplaat (afb.30).
64
  

Uit de foto’s in het Archief Van Oyen valt op te 

maken dat de beide mannen in een soort 

concurrentiestrijd met elkaar waren verwikkeld; van 

verschillende gebouwen zijn ontwerpen van Wolff 

Schoemaker en Van Oyen opgenomen. Die van Van 

Oyen zijn strakker, zakelijker maar leunen ook veel 

meer op voorbeelden zoals F.L. Wright, (bijvoorbeeld 

Afb.215). 

 

                                            
64 Archief BNA, brief van Van Oyen van 22 september 1925. Tekening in NAI, archief Van Oyen. 
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Afb.30 Semarang, naamplaat villa Helly 2002 

 

 Afb.31 Semarang, villa Helly (oeuvre nr.40) 

 

Nadat Wolff Schoemaker en Margaretha van Oppen in 1924 waren gescheiden en het bureau was 

ontbonden braken er een paar rustige, maar misschien ook wel eenzame jaren aan. Het zou nog tot 

1933 duren alvorens Wolff Schoemaker weer in het huwelijk zou treden. Hij bleef zijn 

hoogleraarschap uitoefenen, werd lid van de Voorlichtingcommissie voor het Technisch Onderwijs 

en lid van het College van Curatoren van de Technische Hogeschool. Het lesgeven aan de 

Technische Hogeschool, die toentertijd een kleine instelling was met circa 75 leerlingen, beviel 

hem zeer goed en ook zijn studenten konden het goed met hem vinden. Ook als architect bleef 

Wolff Schoemaker actief, zijn bureau was dan wel opgeheven, zijn naam was al gevestigd en vele 

particulieren en bedrijven wisten hem te vinden en vroegen hem gebouwen te ontwerpen.  

 

Afb.32 Bandoeng, Grand Hotel Preanger (oeuvre nr. 41)  
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Eén van Wolff Schoemakers topstukken is ontstaan tussen 1927 en 1929: de nieuwbouw van 

Grand Hotel Preanger (afb.32) aan de Grote Postweg in het centrum van het almaar groeiende 

Bandoeng. Eindelijk was er een opdrachtgever die Wolff Schoemaker niet vastpinde op 

kostenbesparing en de architect alle ruimte gaf om een mooi gebouw neer te zetten. De totale 

bouwsom bedroeg 325.550 gulden, voor deze periode een enorm bedrag.
65 
(zie ook p. 123 e.v.) 

 

Technische Hogeschool Bandoeng 

 

De eerste groep leerlingen van de Technische Hogeschool arriveerde in 1920 en bestond 

voornamelijk uit Nederlanders (onder anderen de later bekend geworden architect W. van Tijen). 

In het tweede leerjaar dat op 1 juli 1921 van start ging, was er ook een bijzonder groepje van zes 

inheemse studenten. Soekarno, de latere eerste president van Indonesië, maakte deel uit van dit 

groepje dat al vroeg nationalistische activiteiten begon te ontplooien.
66
 Soekarno was een pientere 

leerling en Wolff Schoemaker mocht hem graag; bovendien waren zij beiden zeer geïnteresseerd in 

kunst en vrouwelijk schoon. Er groeide een band tussen deze twee mannen en mogelijk heeft 

Wolff Schoemaker hier later profijt van gehad.
67
 Er wordt zelfs gezegd dat Soekarno enige tijd de 

assistent van Wolff Schoemaker is geweest en dat zij samen, begin jaren twintig, een gevangenis 

hebben gebouwd, de Soekamiskin gevangenis te Bandoeng waar Soekarno later zelf gedurende 

vijftien maanden opgesloten heeft gezeten.
68
 Hiervoor is echter geen bewijs gevonden.

69
 Wolff 

Schoemaker heeft de politieke ideeën en activiteiten van Soekarno verworpen. Vlak voor 

Soekarno's verbanning in 1934 heeft er nog een gesprek plaatsgevonden tussen Soekarno en zijn 

oude professor waarbij Wolff Schoemaker hem verweet zijn volk te verkopen. Wolff Schoemaker 

vond de tijd nog niet rijp om naar volledige zelfstandigheid voor Indonesië te streven.
70
  

De studenten keken erg op naar de professoren Schoemaker. Vooral Wolff Schoemaker maakte 

veel indruk, hij bewoog zich altijd zeer statig en ging geheel in het wit gekleed. Hij was omstreeks 

1915 van het katholieke geloof afgestapt en islamiet geworden.
71
 Deze bijzonder ongebruikelijke 

stap leverde hem veel prestige op bij de Inheemse studenten, maar tegelijkertijd oogstte hij 

onbegrip bij de westerse collega’s en Nederlandse studenten.
72
 Zijn kennis betreffende de 

Arabische bouwkunst deed Wolff Schoemaker op tijdens reizen naar verschillende landen in wat 

wij nu het Midden-Oosten noemen en door zelfstudie.  

Van de inhoud van de lessen of de methode van Wolff Schoemaker is niets bewaard gebleven. 

Doordat veel materiaal in de periode 1942-1949 verloren is gegaan moeten we hier putten uit de 

                                            
65 Afschrift Contract, afgedrukt bij oeuvre nr. 41 
66 De Jong, I: p. 323 e.v., Giebels: p. 66 e.v. 

67 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 2003.  
68 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987; Passschier: 1986; Jessup: 1988, p. 130. 

69 Soekarno zegt er ook niets over in zijn ‘autobiografie’. Adams: 1967 

70 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. Volgens Lucie was de letterlijke tekst van het verwijt: "je verkoopt je volk!" 
71 Idem; H.J. Schoemaker, Delft 2004 en Jettie van Bruggen (in Jessup p. 134) 

72 Over het algemeen was de verhouding tussen de blanke docenten en de Indonesische studenten in die dagen heel anders getuige een 

citaat van W. van Tijen over een vertrouwelijk gesprek tussen prof. Klopper en de student Soekarno: “Och meneer Soekarno, ik vind het 
natuurlijk erg aardig dat sommige van uw landgenoten hier studeren aan de TH maar onder mekaar zullen we het toch eens zijn dat de 

Javaan alleen geschikt is voor tuinjongen…”  Van Tijen ontmoette zijn goede vriend Soekarno na dit gesprek, volstrekt over zijn toeren 

van boosheid. In: Dick, A. van Ruler en D. van Woerkom. Ir. W. van Tijen “ik ben een rationalist, maar er is meer op de wereld” in 
Plan, 1970, nr. 9. pag 521. 
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herinneringen van oud-studenten. Sommige van hen vonden de colleges van Wolff Schoemaker 

vaag en breedsprakig. Voor velen was hij daarom moeilijk te volgen. Bovendien werkte hij in de 

colleges samen met een assistent die uitleg gaf bij de snelle schetsen die Wolff Schoemaker op het 

bord maakte. Dat ging vaak zo snel dat het voor velen niet bij te houden was, een situatie die door 

de studenten als oneerlijk werd beschouwd.
73
 Wolff Schoemaker vond tekenvaardigheid heel 

belangrijk om ideeën in beeld te brengen en daarom stimuleerde hij de studenten uit de losse pols 

te schetsen en details voor later te bewaren. Dat bracht een student die veel hield van 

gedetailleerde tekeningen er toe voor een andere studierichting te kiezen.
74
 

 

Buitenstaander 

 

Wolff Schoemaker heeft de hele ontwikkeling van het oude Indië naar de moderne kolonie 

meegemaakt. Hij heeft er zelf ook invloed op uitgeoefend door zijn functie als hoogleraar en door 

zijn stellingname in de architectuurdiscussie. Hij was niet zo ‘geïntegreerd’ als Karsten of 

Maclaine Pont, maar kritisch en geëngageerd (zie deel III). Charles Prosper Wolff Schoemaker 

moet een flamboyante figuur zijn geweest. Heel zijn leven werd getekend door de radicale keuzes 

die hij heeft gemaakt. Hij was erudiet en hield zichzelf zeer goed op de hoogte van de jongste 

ontwikkelingen in kunst en cultuur. Zo was hij geabonneerd op diverse Franse, Duitse, Engelse en 

Nederlandse kunst- en architectuurtijdschriften en waren er exemplaren van Wendingen, De Stijl 

en De Studio in zijn bibliotheek.
75
 Hij was een bekend en invloedrijk figuur, kunstenaar, afwijkend 

want Europeaan én islamiet. Architect en vriend Frans Ghijsels omschreef hem al in 1915 als een 

temperamentvolle persoon en de architect en oud-leerling Thomas Nix vond hem: “… van 

karakter zeer emotioneel, sensueel, nogal eenzijdig in zijn bewegingen…. Cultureel gezien vond ik 

hem in de omgang een aardig mens; in zijn doen en denken een eigenaardige, al met al een figuur 

die door de gemeenschap wat afzijdig werd gehouden, behalve door kunstenaars”. 
76
 

 Deze opvatting zal Wolff Schoemaker niet echt gedeerd hebben; volgens prof.ir. J. Thijsse, 

was hij erg op zichzelf en zeker geen gezelschapsmens.
77
 Wel was er algemene erkenning voor zijn 

kwaliteiten als architect. Wolff Schoemaker werd in deze tijd ook voorgedragen voor een functie 

als hoogleraar aan de TH te Delft. De commissie passeerde hem en koos voor Slothouwer, de 

praatjes die over Wolff Schoemaker werden verspreid, hebben, volgens zijn neef Harold Jan, hier 

zeker toe bijgedragen.
78
  

                                            
73 Mededeling Ir. de Looff, oud-student van Wolff Schoemaker, 2002. Geen van de oud-studenten is nog in het bezit van 

collegedictaten of aantekeningen van de college’s van Wolff Schoemaker. Er kan daarom geen gedetailleerde beschrijving van de 

inhoud van zijn college’s worden gemaakt. 
74 Mededeling Ir. H.C.M. Smit, oud-student (1938-1941)van Wolff Schoemaker, 2002. 

75 Jessup, 1988, H7 noot 37 en H8 noot 6.Volgens Jettie van Bruggen, de laatste echtgenote (1942-1949) van Wolff Schoemaker. De 

bron vermeld echter niet in welke periode. Het is ook niet bekend of hij abonnementen had. Het is ook mogelijk dat Richard hem vanuit 
Nederland tijdschriften toestuurde of meebracht of dat hij ze zelf kocht tijdens zijn verblijf in Nederland in de periode 1938-1939. 

76 Thomas Nix: Brief aan Cor Passchier 19 maart 1985. 

77 Akihari: 1996, p. 20; Jessup: 1988, p.129 noot 13. 
78 Interview Harold Jan Schoemaker 9 april 2004. 
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Geheel in overeenstemming met zijn imago hield Wolff Schoemaker wilde dieren in en om zijn 

huis onder andere een zwarte panter, een jonge leeuw, een boa constrictor (afb.33) en enkele 

gifslangen. Regelmatig kreeg 

hij bezoek van de 

bestuursleden van de 

studentensenaat. Tot grote 

schrik van de studenten die 

voor het eerst het atelier van 

betraden kropen daar 

verschillende giftige slangen 

rond. De mededeling dat er 

voldoende tegengif op voorraad 

was kon hen maar moeilijk 

geruststellen.
79
 

In 1930 kreeg Wolff 

Schoemaker tien maanden 

verlof wegens zijn langdurig 

dienstverband. Het verlof werd 

op zijn eigen verzoek weer 

ingetrokken, want wegens zijn 

slechte gezondheid was het 

voor hem niet mogelijk een reis 

naar Nederland te ondernemen.  

Bovendien zou hij dan zijn 

functie aan de Technische 

Hogeschool Bandoeng hebben 

moeten neerleggen  en  zou  hij  

zich hebben moeten 

terugtrekken  uit het uitvoerend 

hoofdcomité  ter  voorbereiding 

van      de      deelneming     van 

 

Afb.33 Charles met de boa constrictor in het atelier ± 1924.  

Boven zijn hoofd de makara-kop die is gebruikt voor Sociëteit  

Concordia en rechts daarvan het kapiteel van de Bethelkerk.  

Rechtsonder het vlechtwerk dat gebruikt is voor het hoofdgestel  

in de Bethelkerk. 

 

                                            
79 Brieven aan Lucie Wolff Schoemaker; Brieven van oud-studenten, in bezit van de auteur. 
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Nederlands-Indië aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs in 1931.
80
 Het huwelijk 

met Ouw Joe Hoa Njo (*1911), waarin Wolff Schoemaker zich twee jaar later stortte was een kort 

leven beschoren. Zijn onafhankelijke en drukke leven vol maatschappelijke verplichtingen viel niet 

te rijmen met de huiselijkheid van deze Chinese vrouw. Omdat zij bovendien vaak scènes maakte 

over de veelvuldige afwezigheid van haar echtgenoot kwam het al na twee jaar tot een scheiding. 

Uit dit huwelijk werden een dochter (Nachita, 1934) en twee zoons (Maximiliaan, 1933 en Ernst 

Prosper, 1936) geboren. De laatste werd geboren na de scheiding en slechts 6 dagen na de geboorte 

van het enige kind, zoon Charles Prosper Muawia uit Wolff Schoemakers vierde huwelijk dat hij 

op 1 augustus 1935 sloot met de 32 jaar jongere Corona Aveline Hilgers (‘Croontje’), dochter van 

de eerste Nederlandse vliegenier en zijn Javaanse echtgenote. Hoelang deze echtverbinding heeft 

standgehouden is niet bekend.
81
 

Inmiddels had Wolff Schoemaker in 1934 één van de moeilijkste en meest spraakmakende 

opdrachten tot een goed einde gebracht: de villa ‘Isola’ voor de Indische persmagnaat D.W. 

Berretty, het gebouw dat uiteindelijk de kroon op zijn werk zou blijken te zijn (zie p. 198 e.v.). 

Wolff Schoemaker was in deze tijd ook bestuurlijk actief aan de Technische Hogeschool 

Bandoeng. Gedurende twee jaar was hij secretaris en gedurende het cursusjaar 1934-1935 

voorzitter van de Faculteit Civiele Techniek.
82
 In 1938 werd Wolff Schoemaker geslagen tot ridder 

in de orde van de Nederlandse leeuw; het was de erkenning voor zijn werk en zijn lange staat van 

dienst.
83
 

 

Naar Caïro, Nederland en Mekka 

 

Op 10 augustus 1938 vertrok Wolff Schoemaker toch eindelijk naar Nederland, echter niet om zijn 

uitgestelde verlof op te nemen maar om zijn broer Richard aan de Technische Hogeschool te Delft 

te vervangen. Laatstgenoemde reisde naar Bandoeng om daar een jaar aan de Technische 

Hogeschool te doceren. Deze uitwisseling van docenten werd volledig bij koninklijk besluit 

geregeld.
84
  

 

Wolff Schoemaker reisde, vergezeld van zijn echtgenote Croontje Hilgers en Nachita, zijn 

vierjarige dochter uit het derde huwelijk met de ‘SS Sibajak’. Een plaatselijke krant schreef: “Prof. 

Schoemaker, die zooals men weet Islamiet is stelt zich voor allereerst gedurende eenigen tijd te 

Caïro te vertoeven, een stad welke hij laatstelijk vijftien jaren geleden bezocht …. In december 

                                            
80 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987; Stamkaart; Bloembergen: 2002. Wat de rol van Wolff Schoemaker in deze 
commissie is geweest is niet duidelijk. Bloembergen vermeld alleen (p.287) een protestbijeenkomst, georganiseerd door P.A.J. Moojen, 

ten huize van de architect Wolff Schoemaker toen bekend werd dat alleen Nederlandse architecten zouden worden gevraagd een 
voorstel in te dienen voor het ontwerp van het Nederlands-Indische paviljoen op de Koloniale Tentoonstelling. Moojen stelde vier 

Nederlands-Indische architecten voor, waaronder Wolff Schoemaker en twee naar Nederland teruggekeerden. Maar één voor één 

trokken zij zich terug. Zo ook Wolff Schoemaker. Uiteindelijk viel de keuze, na een verre van heldere procedure, op de Soerabajasche 
architect Zweedijk (Wolff Schoemaker’s voormailge medewerker Van Oyen en Zweedijk hebben samen een aantal gebouwen 

ontworpen). In de catalogus van de Koloniale Tentoonstelling komt Wolff Schoemaker niet voor. (Bloembergen geeft Wolff 

Schoemaker ten onrechte de voornaam Casper) 
81 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987; Jessup: 1988, p.125 noot 2; adresboek; Stamkaart Nationaal Rijksarchief. 

82 Jaarboek TH Bandoeng 1940. 

83 Ministerie van Koloniën, Verbaal 1808 -1938, H 27. 
84 Koninklijk Besluit 3 augustus 1938 nr. 19. 
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verlaat prof. Schoemaker Nederland tijdelijk voor een reis naar Arabië, teneinde deel te nemen 

aan de komende Hadj.”
 85 

 

 Afb.34 Bij de piramides 

 

 

 

 

Afb.35 Charles Wolff Schoemaker in zijn hadj kostuum 

 

In de maand december van het jaar 1938 maakte Wolff Schoemaker inderdaad zijn reis naar 

‘Arabië’ om aan de hadj deel te nemen. Na deze reis ging het bergafwaarts met de gezondheid van 

Charles waardoor hij zelfs zijn verblijf in Nederland moest verlengen. De maagklachten waren zo 

ernstig dat hij een operatie moest ondergaan. Door tyfus was Charles toen al aan één oog blind 

geworden. Toch lukte het hem om voor het begin van het schooljaar 1939-1940 terug te keren naar 

Bandoeng en hernam hij op 4 november 1939 zijn taak als hoogleraar.
86
 

Tijdens zijn verblijf in Nederland verstevigde Charles de band met Joop Reichert die in 1920 al 

voor zijn bureau had gewerkt en nu als tussenpersoon in Nederland optrad. Charles logeerde 

tijdens zijn verblijf in Nederland bij de familie Reichert thuis. De twee mannen konden het zo goed 

met elkaar vinden dat zij besloten een nieuw eigen bedrijf in Nederlands-Indië op te richten. Ook 

Richard koesterde plannen om mee te doen. Richard en Charles waren vast van plan hun pensioen 

aan te vragen, respectievelijk bij de Technische Hogeschool te Delft en Bandoeng.  

 

Charles schreef op 12 februari 1940 aan Joop Reichert: “Per augustus of september vraag ik myn 

pensioen aan, want als hoogleraar ben ik teveel gebonden, zowel door mijn colleges als moreel. 

De moeilykheid is om een geschikte opvolger te vinden, want in Indië is my geen b.i. 
87

 bekend, die 

                                            
85 Artikel “Prof. C.P. Wolff Schoemaker naar Caïro en Mekka” uit een onbekende krant, (waarschijnlijk de Preangerbode van 3 

augustus 1938). Krantenknipsel Archief C.P. Wolff Schoemaker 

86 Centraal Bureau voor de Genealogie, Dossiers Handschrift Genealogieën; Jaarboek TH Bandoeng 1940. 
87 b.i. = bouwkundig ingenieur 
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ik ten volle zou kunnen aanbevelen. De beteren hebben wel schoolsche kennis in theoretischen 

vorm en eenige ervaring, maken wel eens verdienstelyke ontwerpen, maar eigenlyke vakkennis en 

beheersching van materiaal en constructie is meestal zeer matig. Als regel zyn zy “would be” 

kunstenaar, maar kozen het verkeerde beroep, al zou van hen als kunstenaar nog veel minder 

terecht gekomen zyn. Ik zit daar wel mee in en wil mijn broer vragen of hy in Holland iemand 

weet. Hoe ook ik zal myn pensioen aanvragen met het oog op de komende dingen”  

 

Joop Reichert regelde nog op 2 mei 1940 

een boeking voor zijn reis naar Indië. Hij zou 

op 6 juli 1940 vertrekken met de ‘Marnix van 

St. Aldegonde’. Hij hoopte dan op 27 juli te 

Tandjong Priok aan te komen en voor 

augustus in Bandoeng te zijn. Charles en Joop 

hadden bij het nieuw op te richten bedrijf, het 

‘Bouw Technisch Handels Bureau’ (BTHBu) 

een combinatie van een architectenbureau en 

een materialenhandel voor ogen. Daartoe had 

Joop Reichert in Nederland al een groot 

aantal contracten voor 

‘alleenvertegenwoordigingen’ vastgelegd, 

onder andere met de firma ‘Eternit’, het 

bedrijf dat asbestbeton produceerde.
88
 

Richard Schoemaker bleef tot eind 

oktober 1939 in Nederlands-Indië en naast het 

lesgeven aan de TH voerde hij de regie over 

Afb.36 Charles omstreeks 1939 

 

de bouw van de Nederlandsch Indische Handelsbank te Batavia die Charles had ontworpen samen 

met de architect Blankenberg. Richard was een paar maanden voor het uitbreken van de oorlog 

terug in Nederland. Hij arriveerde op 30 november 1939 in Nederland en moest zich vanwege de 

algehele mobilisatie al direct de volgende dag aanmelden voor militaire dienst. Door ziekte kon hij 

zich pas een week later melden in Zeist waar hij moest opkomen. Joop Reichert heeft hem met de 

                                            
88 Briefwisseling van Charles Prosper Wolff Schoemaker met Joop Reichert tussen 1 oktober 1939 en 29 mei 1940. Archief Joop 
Reichert. Andere alleenvertegenwoordigingen die Joop Reichert regelde: 

Silicit, Eternit en Asbestcement   Soc. Anon. Eternit te Brussel en Amsterdam  
Muroplast (pleisterwerk)   Firma Draay te Gouda 

Staalwerken (hekken) yzeren en bronzen ramen Firma Johanns te Rotterdam  

Hang en sluitwerk    Firma J.W. de Wild te Rotterdam en Vervloet te Brussel  
Glazen bouwstenen en glasbetontegels  Firma Wenmaekers en Verhaer te Antwerpen  

Schokbetonwerken ( banden, dorpels)  N.V.Schokbeton te Zwijndrecht 

Rubberwerken (Vloeren etc.)   N.V. Vredensteyn te Loosduinen  
Bouwkeramiek    Fa. De Lint 

Bulldog Kramplaten    Fa. R. Heymans 

Damplanken    Fa. Montan 
bijlage bij de brief van Joop Reichert aan prof. Wolff Schoemaker van 17 januari 1940 en de brief van 5 april 1940 
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auto weggebracht en onderweg spraken zij “over het werk en de gang van zaken in Batavia”.
89

 In 

een kort gesprek direct na zijn aankomst in Delft had Richard al aan Joop verteld dat “hy grond in 

Bandoeng hadt [sic] gekocht, en [ik] wil weer zoo gauw mogelyk naar Bandoeng terug, dit zal nog 

wel even duren, maar in Holland blyven dat nooit”. 
90
 De Duitse inval in Nederland op 10 mei 

1940 maakte het vertrek van Joop Reichert onmogelijk. Hij deed op 29 mei nog wel een poging 

om een brief naar Wolff Schoemaker in Bandoeng te sturen.  

 

 

Afb.37 Bandoeng, december 1940, afscheid van prof. C.P. Wolff Schoemaker in de sociëteit van 

het studentencorps. Wolff Schoemaker zittend, derde van links met het zwarte pak.  

 

In deze brief schreef hij dat zowel Richard als de familie Reichert de Duitse aanval hadden 

overleefd en dat hij nog steeds hoopte op spoedig vertrek naar Indië. Ook maakte hij melding van 

het verzenden van al het hang- en sluitwerk voor de Nederlandsch Indische Handelsbank te Medan 

en dat het marmer voor de balies en de vloeren in België gereed stond voor vertrek. Maar het is 

niet waarschijnlijk dat deze brief en de materialen ooit hun bestemming hebben bereikt. Reichert 

heeft op zijn brief in ieder geval geen antwoord meer ontvangen.
91
 

Charles kon in Bandoeng niet weten wat er zich in Nederland afspeelde. Hij ging door met het 

realiseren van zijn deel van de plannen. In december ging hij met emeritaat en nam hij afscheid 

van de TH en de studenten (afb.37). 

Richard Schoemaker had na de demobilisatie zijn taak als hoogleraar weer op zich genomen. 

Al snel na aanvang van de bezetting werd er aan de Technische Hogeschool te Delft een 

verzetsgroep gevormd. Als oud-militair voelde Richard het als zijn taak hier leiding aan te geven. 

Door verraad van een student ging het al snel mis. Op 2 mei 1941 werd Richard gearresteerd en 

overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Via het kamp Amersfoort werd hij 

                                            
89 Brief van Joop Reichert aan Charles Prosper Wolff Schoemaker, 10 december 1939. Archief Joop Reichert. 

90 Brief van Joop Reichert aan Charles Prosper Wolff Schoemaker, 3 december 1939. Archief Joop Reichert. 
91 Brief van Joop Reichert aan Charles Prosper Wolff Schoemaker, 29 mei 1940. Archief Joop Reichert. 
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gedeporteerd naar het concentratiekamp Saksenhausen waar hij op 3 mei 1942 met nog 95 andere 

Nederlanders voor het vuurpeloton werd gebracht.
92
 

 

 

Afb.38 Interieur woonhuis Wolff Schoemaker  

 

Kunstenaar  

 

Wolff Schoemaker koesterde een grote interesse in de oosterse culturen en bestudeerde de kunst en 

architectuur van het hindoeïsme en de islam. Zijn huis aan de Van Galenweg te Bandoeng stond 

vol met kunstwerken uit heel Azië. (afb.38) Hij ondernam studiereizen naar Egypte, India en 

andere landen. Naast architect en hoogleraar was Wolff Schoemaker een actieve kunstschilder en 

beeldhouwer. 

Vooral met zijn naturalistisch beeldhouwwerk was Charles erg succesvol. Hij maakte met 

enige regelmaat beelden voor de door hem ontworpen gebouwen en kreeg veel opdrachten voor 

portretbustes en monumenten. Ook uit andere hoek kreeg hij waardering voor zijn talent; zo werd 

hij gevraagd het hoofdstuk over beeldhouwkunst voor het leerboek 7 artikelen over Griekse 

Kultuur voor de Nederlands-Indische lycea in oprichting te schrijven. 
93
 

Bekend in Bandoeng was het beeld ter ere van Ir. De Groot, (afb.40) oprichter van het 

Radiostation in een kloof van de Malabar waardoor rechtstreekse radioverbinding met Nederland 

mogelijk werd (Het bekende liedje ‘Hallo Bandoeng’ van Willie Derby herinnert aan deze eerste 

radiocontacten). Dit grote beeld bestond uit een halve wereldbol met twee naakte atletische 

                                            
92 Rosse: 1945, p. 2-5. 
93 Wolff Schoemaker: 1923b 
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mannenfiguren, de ene roepend, de ander met de hand achter het oor luisterend. Vanwege de 

naakte figuren heette het plein waar het beeld stond in de Bandoengse volksmond al snel het ‘Blote 

Billenplein’.
94
 Zowel in de collecties van krantenmagnaat Berretty, Soekarno

95
 (afb.41) en 

architect/ studiegenoot Dudok waren kunstwerken van Wolff Schoemaker te vinden. Willem 

Dudok heeft een beeldje ten geschenke gekregen en dat zelf opgehaald bij Joop Reichert in Delft. 

Reichert regelde het gieten van de bronzen bij de NV Witmetaal te Leiden, hij schreef aan Charles 

 

 

Afb.39 Charles aan het werk in zijn atelier, hij werkt hier aan een van zijn borstbeelden. In het 

midden het borstbeeld van K.A.R. Bosscha, de weldoener van Bandoeng die onder andere bijdroeg 

aan de oprichting van de TH en de Zeiss-kijker schonk voor de sterrenwacht. Rechts Bosscha bij 

zijn borstbeeld dat werd opgesteld bij de sterrenwacht. Tegenwoordig is op het voetstuk een 

obelisk geplaatst, het borstbeeld staat in de hal van het Institut Teknology Bandung, de opvolger 

van de Technische Hogeschool Bandoeng. 

 

dat Dudok zeer te spreken was over het geschenk: “Wy hebben ¾ uur zeer gezellig zitten praten, 

en hy heeft nog uwe schetsontwerpen gezien van Medan en Batavia. Met het beeldje waren zy 

geweldig ingenomen en Uw brief heeft Dudok wel drie maal overgelezen. Hy vroeg my Uw adres 

en heb dit hem gegeven. Zy waren werkelyk by het zien van dit beeldje er stil van.”
  96 

(Om welk 

beeld het gaat is niet bekend) 

 

                                            
94 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987.; Mooi Bandoeng 1939. 

95 Lemei: 1934; Lee Man-Fong: 1964, deel IV, nr. 61 
96 Brief van Joop Reichert aan Wolff Schoemaker van 10 december 1939, archief Joop Reichert. 
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Afb.40 Bandoeng, Monument Dr. de Groot 

 

Ondanks dat Charles niet regelmatig schilderde kon hij af en toe wat verkopen. Zo schreef hij aan 

zijn dochter in oktober 1936: “Toch heb ik onlangs in Batavia een stuk verkocht voor f 240,-- en 

een ,,artistiek succes” behaald met mijn 5 schilderijtjes”. Het werk van Wolff Schoemaker werd 

ook regelmatig tentoongesteld door onder andere de Bandoengse Kunstkring. Wolff Schoemaker 

was grotendeels autodidact, zijn enige scholing in de kunst bestond uit de lessen handtekenen die 

deel uitmaakten van de genieopleiding aan de KMA Opvallend is dat de schilderijen en 

beeldhouwwerken voornamelijk het vrouwelijk naakt tot onderwerp hebben terwijl de islam het 

afbeelden van mens en dier verbiedt. Ook als kunstenaar had Wolff Schoemaker leerlingen, onder 

anderen de kunstschilders Ernest Dezentjé en H. van Velthuyzen. Zij woonden tijdens hun leertijd 

op kamers in het huis annex atelier van Wolff Schoemaker. 
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Afb.41 C.P. Wolff Schoemaker, links: twee badende meisjes Olieverf op karton 50 x 70 cm.; 

rechts: Portretje, Olieverf op paneel, 41 x 51 cm. ; linksonder: kop, potlood op papier, 28 x 39 cm; 

rechtsonder: Balinese danser, potlood op papier 26 x 36 cm (detail) 
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Afb.42 Drie beelden van Wolff Schoemaker: 100 jaar Javasche Bank uit het voormalig bezit van 

deze bank, borstbeeld Lou van Suchtelen en ‘Derelicta’ uit het bezit van D. Berretty  

  

 



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 38

 

Maatschappelijk actief 

 

Wolff Schoemaker was ondanks zijn ‘buitenpositie’ in de Nederlandse gemeenschap ook op 

maatschappelijk gebied actief. Zo was hij jarenlang gemeenteraadslid en plaatsvervangend 

wethouder van Bandoeng.
97
 Ook was hij bestuurslid van de Bond van Nederlandsch-Indische 

Kunstkringen. Ruim tien jaar lang was hij voorzitter van de Vereeniging Beeldende Kunstenaars, 

lid van de Commissie van Advies inzake de Restauratie van hindoe-Javaansche Monumenten, 

medeoprichter van de Bandoengsche Amateur Fotografie Vereeniging (die nog altijd bestaat!), lid 

van de Bandoengsche Kunstkring en van 1921 tot en met 1926 voorzitter van deze kring. Vanwege 

zijn grote verdienste werd hij in 1927 benoemd tot erelid. De voorzitter van dat moment, mr.ir. J.F. 

Janssen van Raay schreef bij deze gelegenheid het volgende over Wolff Schoemaker: “Het is voor 

een vereeniging als de kunstkring, werkende in een land waar slechts een zwakke stroom van 

geestelijk leven vloeit, een bijzonderheid om een zo veelzijdig en zoo talentvol scheppend 

kunstenaar onder haar leden te bezitten als Prof. C.P. Wolff Schoemaker; nog zeldzamer is het 

wanneer een dergelijk kunstenaar actief aan het bestuur deelneemt en daarbij gedurende een reeks 

van jaren, waaronder bijzonder moeilijke, de voorzittersfunctie vervult. Prof. Wolff Schoemaker 

die als architect, beeldhouwer en schilder, in tegenstelling tot de meeste andere bestuursleden, 

"van binnen uit" - om het zoo eens uit te drukken, - tot de kunst in verhouding staat, heeft daardoor 

in het Kunstkringbestuur een geheel bijzondere plaats ingenomen”.
 98 

Ook in islamitische kring heeft Wolff Schoemaker deelgenomen aan het sociale leven, hij was 

vicevoorzitter van de ‘Western Islamic Association’ te Bandoeng.
99 
 

 

Oorlog 

 

In december 1940 werd Wolff Schoemaker op 58-jarige leeftijd om gezondheidsredenen eervol 

ontslag uit ‘s lands dienst verleend, “met recht op pensioen“, nadat hij zijn taak als hoogleraar 

gedurende negentien jaren “op eminente wijze” had vervuld.
100
 Hij werd opgevolgd door ingenieur 

W. Lemei, een goede kennis van Wolff Schoemaker die in 1934 een boek en een artikel had 

gepubliceerd over de villa ‘Isola’. Aan het begin van de oorlog heeft Wolff Schoemaker verklaard 

Duitsgezind te zijn, “hetgeen wij niet verstonden als pro-Hitler maar eerder als b.v. pro-

Wagner…. Niet dat hij een landverraderlijke houding aannam; daar was hij toch te Nederlands 

voor”.
 101 

Deze houding van Charles, die diametraal stond tegenover die van Richard moet in de 

context van het Nederlands-Indië van die dagen worden gezien waarin vele Nederlanders en Indo’s 

dezelfde keuze hebben gemaakt. Zij verlangden naar een krachtige overheid die de verdediging 

van Nederlands-Indië serieus ter hand zou nemen. In de vooroorlogse jaren was de NSB ook erg 

                                            
97 Regeringsalmanak; Janssen van Raay: 1930 
98 Janssen van Raay: 1930 

99 Wolff Schoemaker: 1937, p.9 

100 Jaarboek TH Bandoeng 1940. 
101 Thomas Nix: brief aan Cor Passchier 9 maart 1985. 
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populair in Nederlands-Indië, totdat de raszuiverheid het uitgangspunt werd waren ook vele Indo’s 

lid van de NSB.
102
  

De oorlog sloeg in Nederlands-Indië twee jaar later toe dan in Europa. Rondom Bandoeng, 

waar vele militaire instanties waren gevestigd, werd hevig gevochten. Bij de capitulatie bevond 

Wolff Schoemaker zich in Bandoeng. Dochter Lucie was op dat moment weer bij hem.
103
  

De Japanners hebben direct na het voltooien van de bezetting van Nederlands-Indië een 

registratiesysteem opgezet voor Europeanen. Hiertoe moesten alle niet-Indonesiërs voor 80 gulden 

een 'pendafteran' 
104
 kopen. Op het registratiekantoor lieten Wolff Schoemaker en zijn dochter zich 

inschrijven als 'Belanda-Indo'
105
 op verhulde aanwijzingen van een ex-student van Wolff 

Schoemaker die deel uitmaakte van de registratiecommissie. Dit bleek achteraf een goede 

aanwijzing te zijn. Zij die zich als 'belanda' lieten inschrijven zaten binnen korte tijd in een kamp. 

De 'Belanda-Indo's' niet, zij werden kennelijk ontzien. Mogelijk werd Wolff Schoemaker ook 

ongemoeid gelaten vanwege zijn verhouding tot de steeds machtiger wordende ir. Soekarno, die 

grote achting had voor zijn vroegere professor. Wolff Schoemaker werd tijdens de oorlog zelfs 

enige malen door Soekarno bezocht. Wel hebben de Japanners hem een keer gearresteerd en 

gevangen gehouden. Toen kort daarna enkele Japanse soldaten werden vermoord werd Wolff 

Schoemaker weer vrijgelaten. Volgens geruchten gebeurde dit op aanwijzingen van Soekarno. De 

Japanners hebben enkele keren gevraagd naar de bouwtekeningen van de villa ‘Isola’, en ook heeft 

Charles, samen met enkele Japanners de villa bezocht. Mogelijk werd de villa gezien als een goed 

onderkomen voor een hoge militair. Het kan er ook op duiden de Japanners van plan waren om de 

villa ‘Isola’, die aan het begin van de oorlog zwaar beschadigd raakte, te herstellen.
106  

De oorlog bracht veel armoede met zich mee, ook voor Wolff Schoemaker. Hij moest zelfs een 

deel van zijn kunstcollectie verkopen om aan geld te komen. Kennelijk was het voor Wolff 

Schoemaker niet mogelijk om in zijn eigen huis te blijven wonen want gedurende de oorlog 

verbleef hij samen met dochter Lucie en secretaresse/maîtresse Jettie van Bruggen op de 

bovenverdieping van een pand aan de Bragaweg te Bandoeng (afb.43), met alleen nog een 

boekenkist als meubilair. Nog in de oorlog, waarschijnlijk in 1942, traden Charles en Jettie in het 

huwelijk, voor Charles de vijfde en laatste keer. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, 

een dochter, zij kreeg de naam Charlotte en een zoon, Wolter, die maar kort heeft geleefd. Na het 

overlijden van Charles is Jettie opnieuw getrouwd in Australië. Haar nieuwe echtgenoot heeft 

Charlotte nooit geaccepteerd en mede daardoor belandde zij in een pleeggezin.
107
  

 

                                            
102 De Jong: 1984, 11a/1 pag. 371 e.v. 

103 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. Zij had, vlak voor het Duitse leger uit vluchtend, in Marseille kunnen 

aanmonsteren op de S.S. Sibajak, het laatste schip naar Batavia. (Zij voer met hetzelfde schip dat haar vader twee jaar daarvoor naar 
Cairo had gebracht) Het schip kreeg echter orders om koers te zetten naar Amerika om Britse commando’s op te halen. Daarna voer het 

schip naar Port Elizabeth in Zuid-Afrika waar de bemanning aan het muiten sloeg. Na een avontuurlijke tocht van twee en een halve 

maand kon de Sibajak eindelijk afmeren in Tandjong Priok, de haven van Batavia.  
104 Pendafteran = identiteitsbewijs

 

105 Belanda-Indo = In Nederlands-Indië geboren persoon van Nederlandse ouders. 

106 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 2003 en informatie uit het foto-archief van het K.I.T. zie ook p. 230 e.v.. 
107 Interview Harold Jan Schoemaker, voorjaar 2004. 
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1945-1949 

 

Volgens eigen zeggen “direct na de capitulatie” in 1945, kon Joop Reichert (afb.44) eindelijk zijn 

reis naar Nederlands-Indië maken. Hij heeft deel uitgemaakt van de ‘survey-ploeg Rubber’. Deze 

missie werd uitgezonden door de Nederlandse regering en had tot doel te onderzoeken wat er nog 

over was van de productiefaciliteiten van de rubberindustrie en hoe snel deze weer in productie 

kon worden gebracht. 

  

         

Afb.43 ”Ons huis op Braga”                        Afb.44 Joop Reichert, ca. 1946 

 

Reichert’s reis had natuurlijk nog een tweede, voor hem persoonlijk veel belangrijker doel: hij 

wilde onderzoeken of Charles Wolff Schoemaker nog in leven was. De plannen voor het eigen 

bedrijf, het ‘Bouw Technisch Handels Bureau’, die zij vier jaar daarvoor samen hadden gesmeed, 

hoopte hij nog altijd uit te kunnen voeren. Daartoe had hij contact gezocht met een andere oude 

bekende, de architect, ir. H.T. Zwiers die op dat moment hoogleraar was aan de TH te Delft. 

Reichert had samen met Zwiers een contract opgesteld (zie bijlage 6) om zo snel mogelijk weer 

aan het werk te kunnen gaan als hij Wolff Schoemaker levend terug zou vinden. Mocht deze niet 

meer in leven zijn of de samenwerking niet willen voortzetten dan zou Zwiers in diens plaats 

treden. De reis werd echter een grote deceptie. Reichert arriveerde in Indië midden in de 

bersiaptijd
108
. De chaos in de archipel was compleet, overal werd strijd geleverd en van stad tot 

stad verschilde de machtsstructuur. Van een snelle wederopbouw van de productiefaciliteiten kon 

geen sprake zijn. Reichert heeft Wolff Schoemaker uiteindelijk wel gevonden maar tot zaken zijn 

                                            
108 Bersiaptijd: De chaotische periode tussen 1 september 1945 tot ca. maart 1946 waarin het machtsvacuüm dat de verslagen Japaners 

achterlieten langzaam werd opgevuld door Engelse troepen die later werden vervangen door Nederlanders. In deze periode zijn veel 

slachtoffers gevallen en werd veel schade aangericht. Het was het ongestructureerde begin van de Indonesische vrijheidsstrijd. 
(Bussemaker, 2005) 
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de twee mannen niet meer gekomen. Uit een brief die Wolff Schoemaker op 28 oktober 1946 

schreef aan Nelly Schoemaker, de weduwe van zijn broer Richard blijkt dat de mannen 

gebrouilleerd zijn geraakt.
109
 Na een lastige reis van elf maanden vol gevaar keerde Joop Reichert 

gedesillusioneerd terug naar Nederland. Of Reichert en Wolff Schoemaker nadien nog contact 

hebben gehad is niet bekend.
110
 

Het bericht van de dood van zijn broer Richard, de problemen van de oorlog en de verwarrende 

tijd daarna hadden de toch al slechte gezondheidstoestand van Wolff Schoemaker geen goed 

gedaan. Zijn gezichtsvermogen was erg slecht, hij liep moeilijk en moest gebruik maken van een 

stok. Het waren moeilijke tijden voor hem en zijn familie. Het leven was nog maar een schim van 

het relatief rustige en rijke bestaan van voor de oorlog. Hoewel het door hem zelf ontworpen huis 

(afb.45) aan de Van 

Galenweg was ontzien 

door de oproerige 

massa's die aan het 

begin van de oorlog 

veel schade hebben 

aangericht, viel het 

huis in de bersiaptijd 

alsnog ten prooi aan 

brandstichtende 

nationalisten. Op dat 

moment was het huis 

onderverhuurd aan 

 

Afb.45 Het huis aan de Van Galenweg  (oeuvre nr. 44) 

 

Zweedse medewerkers van het Rode Kruis.
111
 Bij deze brand is niet alleen het hele archief van 

Wolff Schoemaker verbrand, maar zijn ook zijn laatst overgebleven dierbare eigendommen, die 

nog in het gebouw waren opgeslagen, verloren gegaan.  

Wolff Schoemaker, die al zijn hele leven had geklaagd over geldgebrek was al veel van zijn 

bezittingen kwijtgeraakt want, zo schreef Jettie van Bruggen aan Nelly, de weduwe van Richard op 

10 juli 1949: “Croontje (Corona Hilgers, de vierde echtgenote) heeft Charles indertijd wel grondig 

geplukt”.  

Ondanks de moeilijke tijden probeerde hij de draad weer op te pakken. Zijn 

kunstenaarstalenten kwamen hem ook nu goed van pas en hij verdiende een extra inkomen met 

schilderen. Met enige regelmaat kwam zijn vroegere leerling Soekarno bij hem op visite en hij en 

                                            
109 Wolff Schoemaker schreef letterlijk: “Over Reichert denk ik zooals jij. Een handig profiteur die er wel komen zal met zijn 

vriendschaps vertoon dat zoo echt lijkt”. Waarschijnlijk speelt dan de kwestie op dat Reichert in de oorlog een boekje van de hand van 

Richard Schoemaker heruitgeeft. De familie van Richard is van mening dat dit niet geheel volgens de normen van goed fatsoen is 
gebeurd. 

110 Brief van Joop Reichert aan Charles Prosper Wolff Schoemaker, 10 december 1939. Zelf geschreven CV’s van Joop Reichert. 

Contract met prof.ir. H.J. Zwiers. Archief Joop Reichert. 
111 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. 
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zijn entourage kochten veel van zijn kunstwerken. Dan had hij weer even wat meer financiële 

ruimte dan alleen zijn pensioen. Henk Veenstra, een buurjongen uit die tijd, vertelde dat het huis 

van Wolff Schoemaker na zo’n bezoek bijna helemaal leeg was terwijl de dag daarvoor de wanden 

nog vol hingen met schilderijen.
112
  

Maar de contacten met Soekarno hadden ook een groot nadeel. In 1947-1948 was de politieke 

situatie erg problematisch en was er in feite weer een nieuwe oorlog uitgebroken. Wolff 

Schoemaker werd erop aangekeken dat hij tot de intimi van Soekarno behoorde. Voor de overgrote 

meerderheid van de Nederlandse gemeenschap was Soekarno de verpersoonlijking van het kwade 

en daarom werd Wolff Schoemaker opnieuw gezien als buitenstaander en nu zelfs iemand die 

heulde met staatsvijand nummer één.  

Uit een brief van Wolff Schoemaker, gedateerd op 9 mei 1948 aan Soekarno, dan president van 

de Republiek Indonesia, zetelend in Djokjakarta (zie bijlage 5) blijkt dat Wolff Schoemaker weer 

als architect aan het werk wilde. Hij had het plan opgevat om samen met ir. R. Roosseno een 

nieuw ‘architectonisch en bouwtechnisch consultatiebureau’ op te starten. Roosseno was van 1928 

tot en met 1932 student geweest bij Wolff Schoemaker. Na het behalen van zijn diploma werkte hij 

enige tijd samen met Soekarno in Bandoeng en later begon hij een eigen bureau. Na de oorlog was 

hij directeur van het Technisch Onderwijs Instituut in Bandoeng en minister van Openbare Werken 

& Energie en Transport.
113
 In de brief aan president Soekarno wordt zelfs al een nieuw project 

genoemd, een groot hotel in de omgeving van Kemajoran, een wijk in Djakarta. Het geld voor dit 

project, naar schatting 4 miljoen gulden, moest nog gevonden worden en het is, gezien de politieke 

situatie toen, niet erg waarschijnlijk dat het project is uitgevoerd. Deze bijzondere brief, die het 

verhaal van hierboven bevestigt, toont aan dat er met enige regelmaat contacten waren tussen de 

verknochte vrienden Wolff Schoemaker en Soekarno. Het gaat dan niet alleen om de gewone 

uitwisseling van wetenswaardigheden tussen oude vrienden. Wolff Schoemaker wilde zich ook 

met de politiek bemoeien en drong er bij Soekarno op aan de jonge staat Indonesië om te vormen 

tot ‘Sultanaat Indonesia Islamyah’ onder leiding van Soekarno. Wolff Schoemaker, die zitting had 

genomen in de adviserende raad van de politieke splinterpartij ‘Persatoean Oemmat Islam’ was 

van mening dat alleen het beroep op islamitische saamhorigheid de staat Indonesië bij elkaar zou 

kunnen houden: “Democratie op Westerschen grondslag is voor dit volk van uiteenlopende 

groepering, cultureel en politiek in meerderheid nog achterlijk, te eene male ongeëigend, 

bovendien in strijd met de Islamitische traditie.”
  114 

Ruim een jaar na deze brief, op 22 mei 1949 overleed Wolff Schoemaker na een langdurig 

ziekbed. Omdat hij, om onbekende redenen, aan een eervolle islamitische begrafenis, die hem door 

Soekarno was toegezegd, wilde ontkomen, is Wolff Schoemaker nog op zijn sterfbed teruggekeerd 

                                            
112 Interview Henk Veenstra, 2 juni 2005, Veenstra kwam iedere woensdag op bezoek en Wolff Schoemaker vertelde dan razend 

spannende verhalen aan Henk die, gezeten op een poef, ademloos luisterde. Wat er met deze kunstwerken is gebeurd is niet bekend, 

mogelijk zijn er nog enkele in bezit van de familie Soekarno. Lee Man-Fong: 1964 geeft in 5 delen een overzicht van de 
kunstverzameling van Soekarno. Er is één schilderij van Wolff Schoemaker opgenomen. (deel IV, nr. 61) 

113 Akihari: 1990, p.136; Website Indonesian History. 

114 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Geheim Archief Nefis (Netherlands Forces Intelligence Service) Dossier Soekarno: Brief “aan 
zijne excellentie den President van de Republiek Indonesia”, 9 mei 1948. 
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tot het katholieke geloof.
115
 Charles Prosper Wolff Schoemaker werd op de katholieke 

begraafplaats Pandu te Bandoeng begraven in aanwezigheid van familie, kennissen en enige hoge 

militairen (afb.46). De grafsteen (afb.47) zou door Soekarno zijn ontworpen.
116
 Het graf is daar 

nog altijd aanwezig al weten nog maar weinig mensen welke betekenis deze man voor Bandoeng 

en Indonesië heeft gehad. 

 

     

    
Afb.46 Bandoeng, de begrafenis van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker 

 

                                            
115 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. Lucie sprak zelfs over een ‘islamitisch praalgraf’. Maar dat is nu juist weer 
in tegenspraak met de islamitische traditie. Het is niet duidelijk of Charles zelf deze beslissing heeft genomen. Uit de laatst bekende 

brieven (een brief van 1 mei 1948 aan zijn dochter Lucie (de laatste handgeschreven brief uit het familie archief) en de brief aan 

Soekarno van 9 mei 1948, blijkt dat Charles toentertijd nog een overtuigd moslim was. In een brief van 10 juli 1949 gericht aan Nellie, 
de weduwe van Richard, vertelt Jettie, de laatste echtgenote van Charles dat hij lang en veel heeft geleden en langzaam wegzakte in 

verwardheid. Mogelijk was zijn terugkeer naar het katholieke geloof meer de wens van de familie dan van Charles zelf. Centraal bureau 

voor Genealogie, overlijdensadvertentiën; Jessup: 1988, p.134 noot 25. 
116 Interview Mw. L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. 
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Afb.47 Het graf in juli 

2002 
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DEEL III A  DE MODERNE ARCHITECTUUR IN NEDERLANDS-INDIË 1
 

 

Kantelpunt 

 

Evenals in het moederland maakte de architectuur in Nederlands-Indië in het begin van de 20
ste

 

eeuw een ontwikkeling waarbij de gangbare neostijlen en het eclecticisme werden vervangen. De 

opening in 1920 van de Indische Technische Hogeschool te Bandoeng (ITH) markeert het 

kantelpunt in de architectuurgeschiedenis van Nederlands-Indië. De ITH (afb.6) was met 

particuliere financiering gesticht vanwege de grote behoefte aan ingenieurs die moesten 

worden“opgeleid in het milieu van hun toekomstige werksfeer”. Vier jaar later werd de ITH 

overgedragen aan de Nederlands-Indische regering.
2
 Tot aan de vestiging van de ITH was er in 

Nederlands-Indië maar weinig aandacht voor de architecturale vormgeving. (zie ook deel I) 

Met het gebouw van de ITH en ook het gebouw voor het Departement van 

Gouvernementsbedrijven (afb.48) door architect J. Gerber uit hetzelfde jaar sloeg de twijfel toe 

over de vormgeving van de eigen, Nederlands-Indische architectuur. Het Departement van 

Gouvernementsbedrijven is nog duidelijk te vergelijken met de meer traditionele westerse 

gebouwen uit de negentiende eeuw maar in de rijke versiering zijn elementen te herkennen uit de 

oude tempels op Java. Als bekroning van het middendeel heeft architect Gerber een afgeleide vorm 

van een Balinese tempel, een ‘meroe’ toegepast (49).
3
 

 

Afb.48 Bandoeng, Departement van Gouvernementsbedrijven, architect J. Gerber, 1920  

 

                                            
1 De eerste drie hoofdstukken van Deel I zijn, samen met 6 hoofdstkken uit Deel III A in beknopte vorm eerder verschenen in het 
Bulletin KNOB jaargang 104, nr. 6, p.218 – 228 onder de titel “Charles Prosper Wolff Schoemaker en de architectuur in Nederlands-

Indië”. Van Dullemen: 2005 

2 D.G. Stibbe: 1929, p.302 
3 Berlage: 1931, p.105.  
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Afb.49 Bali, links de ‘meroe’ zoals P.A.J. Moojen tekende, rechts op foto  

 

Op constructief-technisch gebied was er al veel meer gediscussieerd in de technische tijdschriften, 

vooral over de kwaliteit van materialen en natuurlijk ook over de nodige aanpassingen aan het 

tropenklimaat zoals bescherming tegen regen en zonbestraling door ver uitstekende daklijsten en 

een ruime natuurlijke ventilatie.
4
 Het hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorwegen te 

Semarang uit 1902 van Klinkhamer en Ouëndag (afb.50) en het hoofdkantoor van de Semarang-

Cheribon Stoomtram Maatschappij te Tegal uit 1911. (afb.5) van Henri Maclaine Pont zijn goede 

voorbeelden. De vertrekken in deze gebouwen hebben hoge plafonds en er zijn rondom het 

gebouw en over alle verdiepingen galerijen aangebracht. Ook zijn er torens die, als waren het 

schoorstenen, zorgen voor versterking van de natuurlijke ventilatie van het gebouw. Vanaf de 

eeuwwisseling was onder invloed van een nieuwe generatie Nederlandse en Nederlands-Indische 

architecten, die door reizen en tijdschriften op de hoogte waren van de nieuwste ontwikkelingen in 

Nederland en de rest van de wereld, een versnelling in de ontwikkeling van de architectuur 

opgetreden. Deze nieuwe generatie architecten ging het gezicht bepalen van de nieuwe architectuur 

in de almaar groeiende steden van Nederlands-Indië. 

                                            
4 Maclaine Pont: 1916/17, p.89-98. Er werd veel geklaagd over slechte bouwmaterialen zoals baksteen en dakpannen. Die werden ter 

plaatse gefabriceerd en daarmee moest men zelfs nog experimenteren! Maar ook de werklieden moesten het ontgelden. Maclaine Pont 

heeft voor de bouw van het Hoofdkantoor van de Semarang-Cheribon stoomtrammaatschappij zelf de steenhouwers, timmerlieden en 
smeden moeten opleiden.  
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Afb.50 Semarang, hoofdkantoor Nederlandsch-Indische Spoorwegen, architecten Klinkhamer & 

Ouëndag 1902-09 

 

Net als in Nederland ontstond er in Nederlands-Indië een richtingenstrijd over de vormgeving van 

de nieuwe architectuur. In Nederland werd, tijdens het interbellum, vooral op theoretisch vlak een 

ideologische strijd geleverd tussen de aanhangers van de Amsterdamse School, De Stijl en het 

Functionalisme waartegen de Delftse school een reactionaire beweging inzette. Maar de 

verschillende stromingen in Nederland hadden gemeenschappelijke factoren zoals de verwerking 

van Berlage en Wright en zij stonden in één cultuur.
5
 

De discussie in Nederlands-Indië was van een heel ander karakter en werd op een ander niveau 

gevoerd dan het debat over moderne architectuur in Nederland. De problemen in de kolonie waren 

niet alleen van meer praktische aard dan in het vaderland. Het tropische klimaat en het bouwen in 

een omgeving met een andere culturele achtergrond stelden eisen aan de architect die in de 

opleiding weinig of geen aandacht kregen. Wolff Schoemaker, die goed op de hoogte was van de 

ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur 
6
, miste het culturele klimaat van Nederland en 

schetste de Nederlands-Indische situatie in 1923 als volgt: “De samenleving, de stem van de 

natuur, de geest der samenleving, de schoonheidsindrukken, ze zijn zoo heel anders hier dan in het 

land waaruit de Indo-europeesche kunstenaar stamt, waarheen zijne herinneringen en 

traditioneele voorstellingswijze teruggaan. De tijdsstemming, het gevoelsleven van zijn omgeving, 

niet gemeenzaam nog, en weinig intensief, dringt niet diep in zijn ziel door. Om zich heen ziet hij 

niet, als in Holland, een nieuwe cultuur zich ontwikkelen, door het tijdsgevoel gesuggereerd en 

                                            
5 Fanelli: 1978, p.81 e.v. en p.171 e.v. 

6 IBT 27(1924)5, p.77-79 De architect B.J.K. Cramer schrijft dat Berlage de wens had om het Nederlands-Indische werk bij de 

Nederlandse collega’s te introduceren want de Nederlandse situatie was in Nederlands-Indië beter bekend dan andersom: “Ze weten het 
niet maar we zullen ze het vertellen wat ik daar gezien heb, en dan zullen de ogen wel open gaan” 
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geleid. De gezamenlijke uitingen van bouwkunstenaars, nijverheidskunstenaars, beeldhouwers en 

schilders kunnen hem niet als in eigen land leeren en opwekken. Zijn stijlkennis, zijn geschoold 

verstand van bouwen, zijn architectonische intuïtie zijn de nagenoeg eenige steunpunten voor zijn 

ontwerpenden geest”. 
7  

Het koloniale systeem bracht ook met zich mee dat alle extra kosten werden beschouwd als 

overbodig en onwenselijk. Er lag druk op de schouders van de bouwkundigen om vooral goedkoop 

en praktisch te bouwen. Dat was in Brits-Indië niet anders dan in de Nederlandse kolonie: 

“Colonialism was a strictly commercial venture, and the company begrudged every penny spent 

for building” 
8
 Geld was ook voor Wolff Schoemaker een terugkerend probleem. Door de 

pragmatische handelsgeest bleef er weinig over voor de architect getuige het volgende citaat: 

“behalve met de Handelsbank in Medan zit ik met een ingewikkeld schoolproject tegen 

philantropisch honorarium (een schijntje) en een luchtvaartmonument gratisch en andere 

gratische karweien” 
9
  

 

De Indische architectuurdiscussie 

  

De aanleiding voor wat tegenwoordig ‘dé architectuurdiscussie in Nederlands-Indië’ wordt 

genoemd is niet helemaal duidelijk. De nieuwe gebouwen van de ITH van Maclaine Pont in 1920 

riepen gemengde reacties op. Deze reacties waren de aanleiding voor een redactioneel artikel in het 

Indisch Bouwkundig Tijdschrift van 1920: “De Indische Technische Hoogeschool en het goed 

recht van de Architectuur” Over de ontvangst van de ongebruikelijke architectuur werd 

geschreven: “Verrast zal men zijn. Of ieder deze typische vormen mooi zal vinden? Mij bleek het, 

hoe sterk de een ze bewonderde, de ander ze afkeurde, doch geen was er die onverschillig deze 

oprijzende Oosterse dakvormen bezag.” 
10

 

Het lijkt erop dat de discussie daarna werd aangezwengeld door Wolff Schoemaker met het 

artikel “Indonesische Kunst” in het Indisch Bouwkundig Tijdschrift van 1922. Hij ergerde zich aan 

de al lopende discussies die vooral op congressen werd gevoerd en waarvan de verslagen in de 

pers, in zijn ogen, geen recht deden aan het door hem ingenomen standpunt. Wolff Schoemaker 

trok stevig van leer tegen Thomas Karsten en Henri Maclaine Pont, de architect van de ITH Zij 

zagen in de locale bouwkunst van Java een goede basis voor het ontwikkelen van een eigen 

Indische architectuurstijl. Wolff Schoemaker stelde daar tegenover: “Een architectuur in de 

beteekenis die wij daaraan hechten, bezit Java niet”. 
11
 In het jubileumnummer van het Indisch 

Bouwkundig Tijdschrift dat uitkwam in juni 1923 (zie bijlage 4) verschenen vervolgens lange 

artikelen van Wolff Schoemaker: “Indische bouwkunst en de ontwikkelingsmogelijkheid van een 

Indo-Europeeschen architectuurstijl” en Maclaine Pont: “Het Inlandsch bouwambacht, zijn 

beteekenis . . . . . en toekomst?” Nog in december van hetzelfde jaar publiceerde Maclaine Pont het 

stuk “Javaansche Architectuur” in het tijdschrift Djawa. Wolff Schoemaker schreef naar aanleiding 

                                            
7 Wolff Schoemaker: 1923a, p.190  
8 Evenson: 1989, p.57 

9 Brief van Wolff Schoemaker aan Joop Reichert op 17 februari 1940 

10 IBT Jrg.23 (1920) P.420  
11 Wolff Schoemaker: 1922a, p.376 
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daarvan zijn boekje Aesthetiek en oorsprong der Hindoe-kunst op Java dat al in februari 1924 

uitkwam. Hierop volgde nog een hele serie artikelen in het Indisch Bouwkundig Tijdschrift en 

voordrachten waarin de twee opponenten op elkaar reageerden. Ook Moojen, Karsten en enkele 

anderen schreven nog weer stukken die bijgedragen hebben aan de discussie maar zij mengden 

zich daarin niet door de ander direct aan te spreken zoals Maclaine Pont en Wolff Schoemaker dat 

wel deden. 

De twee partijen die in de architectuurdiscussie tegenover elkaar stonden hadden ieder een 

eigen visie op de, nog te ontwikkelen, Indo-europese architectuurstijl. De Europees-georiënteerde 

partij zocht naar een architectuur op basis van moderne Europese architectuur maar hecht 

verbonden met de tropische omgeving en “een karaktervol Indische uiting”. 
12
 Deze opvatting 

werd vooral aangehangen door Wolff Schoemaker. De andere partij zocht naar een basis in de 

architecturale geschiedenis van de Indonesische archipel, verrijkt met de technische 

verworvenheden van de westerse architectuur. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 

‘Vernacular’ groep waren Henri Maclaine Pont en Thomas Karsten. Wolff Schoemaker, Maclaine 

Pont en Karsten waren alle drie lid van de ‘Commissie van Advies inzake de Restauratie der 

Hindoe-Javaansche Monumenten’. Het verschil in opvatting over de bouwers van de 

middeleeuwse hindoe-Javaanse monumenten, de enige oorspronkelijke stenen bouwwerken op 

Java was één van de heikele discussiepunten. Wolff Schoemaker was de mening toegedaan dat de 

tempels zoals de Boroboedoer, Prambanan, Mendoet en vele andere waren gebouwd door Hindoes 

afkomstig uit Zuid-India en niet door de autochtone inwoners van Java. Hij beargumenteerde zijn 

standpunt door te wijzen op bouwtechnische- en stilistische overeenkomsten met de grote hindoe-

bouwwerken in Zuid-India en de onwaarschijnlijkheid van het plotselinge ontstaan, en weer 

verdwijnen van een in steen bouwende cultuur op Java.
13
 Maclaine Pont, Karsten en anderen waren 

de opvatting van de chef van de Oudheidkundige Dienst, dr. F.D.K. Bosch toegedaan, die stelde 

dat genoemde tempels wel degelijk door de Javanen waren opgericht, eventueel onder leiding van 

hindoe-bouwmeesters uit India of Javanen die in India waren opgeleid.
14
 

 

Ornament in Indiserend karakter  

 

Wolff Schoemaker profileerde zich in de architectuurdiscussie (1922-1924) in zijn geschriften als 

westers-georiënteerd rationalist, echter zonder zelf enige verwijzing naar westerse voorbeelden te 

geven. Hij stelde dat zijn collega architecten te pas en vooral te onpas gebouwen volplakten met 

volgens hem onbegrepen ornamenten, want: “Onjuist is het echter te meenen, dat toepassing van 

ornament in Indiseerend karakter met gebruik van vormen naar Aziatisch voorbeeld al naar een 

oplossing leidt voor een bouwwerk in tropenstijl. Vooral onjuist is het, vormen te ontleenen 

daartoe aan bouwvoortbrengselen niet uit één stijlgeheel, maar meerendeels gevonden in 

afbeeldingen van kunstwerken uit verschillende landen in het Oosten en uit verschillenden tijd, 

vormen, waarvan de inhoud niet begrepen wordt, vormen, die zonder omwerking in één zelfden 

                                            
12 idem p.416 

13 Wolff Schoemaker: 1924a 
14 Maclaine Pont: 1923a en 1924a. Voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat Bosch gelijk had. Zie Borobudur: 1976   
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geest elkander benadeelen en verbrokkelde accenten geven aan het gebouw”. 
15
 Het hoogtepunt 

van deze architectuur der dwalenden in Wolff Schoemakers ogen vormde het gebouw van het 

Departement van Gouvernementsbedrijven te Bandoeng uit 1920 van architect J. Gerber, in de 

volksmond ‘Gedung Saté’ geheten naar de versiering op het dak. Want, zo stelde Wolff 

Schoemaker: “Alleen juist begrip van vreemde vormen stelt in staat de essentieele trekken daarvan 

zonder gevaar tot nieuwe motieven om te scheppen en met tact in harmonisch verband te 

schikken……De onaannemelijkheden waartoe oppervlakkige kennis van oosterse elementen bij den 

drang om deze toe te passen, leidt, demonstreert het gebouw der Gouvernements Bedrijven te 

Bandoeng”. (afb.48)
16
 Wolff Schoemaker kreeg in zijn kritiek op dit gebouw steun van Berlage: 

“Gerber waagde het de middenbouw van dit gebouw te bekronen met een meroevormige toren 
17

, 

en wat het detail betreft, profileerde hij de colonetten der bovenverdieping op Hindoe-Javaansche 

wijze, terwijl een reliëf van buitengewone afmetingen in denzelfden stijl, het muurvlak boven den 

ingang zou versieren.” Het was volgens Berlage een gelukkige wending dat dit reliëf niet werd 

uitgevoerd! 
18
 Wolff Schoemaker bekritiseerde ook Ed. Cuypers, die, “in de gebouwen voor de 

Javasche Bank als eerste de waarde toonde van Indisch ornament maar zonder Indo-

stijlbeginselen op te nemen in den bouw”.
 19

 De kalakoppen waren namelijk boven de ramen van 

de dakkapellen geplaatst en niet boven een toegang. (afb.4) Bovendien was het gebouw van de 

Javasche Bank te Batavia een westers, neoclassicistisch gebouw en hoorde het volgens Wolff 

Schoemaker bij de hiervoor genoemde “kleefarchitectuur”.  

Echter, net als degenen waar hij zoveel kritiek op had, putte ook Wolff Schoemaker uit 

dezelfde rijke bronnen. De Indonesische archipel is enorm uitgebreid; 13000 eilanden strekken 

zich uit over een gebied dat zo groot is dat het de omvang van Europa overtreft. Op deze eilanden 

leeft een veelheid aan volkeren met een veelheid aan stijlen. Toch heeft maar een klein deel van de 

bouw- en versierkunst van deze verschillende culturen de aandacht van de westerse architecten 

kunnen vasthouden. In de waardering was sprake van een hiërarchie. De stijlen die het meest 

werden gekopieerd waren die van de Javaanse hofcultuur, de hindoeïstische Balinezen en de 

eveneens hindoeïstische vroege Javaanse kunst. Ook de bouwwerken van de Niassers, de Toradja’s 

en de Minangkabauw op Sumatra, en dan vooral de ingenieuze dakvormen, stonden in de 

belangstelling. Deze culturen waren bij de Nederlandse vormgevers veruit favoriet. De als veel 

primitiever beschouwde kunst van bijvoorbeeld de Papoea’s liet men liggen.  

Zo bracht Wolff Schoemaker jaarlijks met zijn studenten een bezoek aan Bali en Djokjakarta. 

Men bestudeerde daar de architectuur en de versierkunst, er werden foto’s gemaakt en afwrijfsels 

van de reliëfs op de monumenten (afb.51-53).
20
  

 

                                            
15 Wolff Schoemaker: 1923a, p.190 

16 Wolff Schoemaker: 1923a, p.191 
17 zie p.94 

18 Berlage: 1931, p.105 

19 Wolff Schoemaker: 1923a, p.191 
20 Lucie Wolff Schoemaker: Interview Den Haag 1987 
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Afb.51 Wrijfsel van een Balinees monument rijstpapier, ca. 90 x 20 cm (collectie D. Wolff 

Schoemaker) 

 

          

Afb.52 Wrijfsel van een Balinees monument,       Afb.53 Detail makara van de Tjandi Sewoe uit  

rijstpapier, 60 x 90 cm. Djokjakarta (foto C.P. Wolff Schoemaker, 

gemaakt in januari 1924) 
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Afb.54 Logo van C.P. Schoemaker en associatie  Afb.55 Djokjakarta, ornament Tjandi             

Prambanan (foto C.P. Wolff Schoemaker, 

gemaakt in januari 1924) 

 

De belangrijkste ornamenten die Wolff Schoemaker in de jaren 1920 – 1924 zelf toepaste had hij 

ook verwerkt in het logo van zijn bureau, ‘C.P. Schoemaker en associatie’.
21
 Dat logo (afb.54) 

bestond uit een cirkel, het symbool van de volmaaktheid, gevormd door een kalakop met twee 

tegenover elkaar geplaatste makara’s aan de onderzijde, verbonden door gestileerde 

vlammenranden. De kalakop is een gestileerde monsterkop (frontaal gezien) die veel voorkomt op 

de traditionele architectuur van Java en Bali. Ze worden nog altijd aangebracht boven ingangen 

van tempels om boze geesten te weren. (afb.56) Er bestaan twee versies, de Javaanse, zonder 

onderkaak (afb.58) en de Balinese met onderkaak. (afb.56 & 59) De makara is ook een 

monsterkop maar dan in zijaanzicht. (afb.53) In afb. 55 is te zien waar Wolff Schoemaker de 

inspiratie voor het logo heeft gevonden. Aanvankelijk gebruikte Wolff Schoemaker de kalakop op 

een verkeerde manier, zoals op de pilasters in de Jaarbeurs (afb.90) en op de dakkapellen van het 

gebouw voor winkelvereniging Eigen Hulp. (afb.70) dat is gebouwd in 1921. Later in datzelfde 

jaar ontwierp Wolff Schoemaker Boekhandel en drukkerij Van Dorp (afb. 57) maar in de 

tussenliggende tijd voltrok zich een kleine omslag. Winkelvereniging Eigen Hulp is mogelijk nog 

ontworpen naar het voorbeeld van de Javasche Bank te Batavia van Hulswit–Ed. Cuypers uit 1909. 

(afb.4) Dat gebouw had een westerse kern en een Indische bekleding. De kalakop werd verwerkt in 

de timpanen boven de ramen van de dakkapellen, een plaats die naar Wolff Schoemakers normen 

duidt op onbegrip. 

                                            
21 Het logo is waarschijnlijk ontworpen in 1921. Uit dat jaar zijn twee brieven bewaard gebleven. Een brief van 18 november 1921 aan 

de ouders van Joop Reichert met het logo en een Times lettertype. De andere brief, het getuigschrift van Joop Reichert, gedateerd op 1 
december 1921 draagt alleen de naam van het bureau in dezelfde times letters. De afgebeelde versie is afkomstig van een brief van 

Wolff Schoemaker aan zijn dochter Lucie, geschreven op 7 juni 1924. Van Oyen gebruikte dit postpapier nog in september 1925. Na 

opheffing van het bureau liet Wolff Schoemaker nieuw briefpapier zonder logo maken met daarop alleen zijn naam, titel en de 
toevoeging ‘arch.-ing.’ gedrukt in een schreefloze letter. 
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Afb.56 Kalakop op een Balinese tempelpoort foto uit het boek Kunst op Bali door P.A.J. Moojen  

Afb.58 Idem, de Javaanse 

kalakop én detail 

Afb.59 Balinese kalakop (met 

onderkaak) boven de ingang van 

bioscoop Majestic te Bandoeng 

uit 1922 (oeuvre nr.20) 

 

Afb.57 Bandoeng. Boekhandel Van Dorp, 1921 met  

(oeuvre nr.11) Javaanse kalakoppen boven de ingangen.  
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Bij Van Dorp en de gebouwen die daarna zijn ontworpen gaf Wolff Schoemaker de kalakoppen de 

enig juiste plaats: boven een ingang. (afb.57) In 1923 illustreerde Wolff Schoemaker zijn artikel 

“Indische Bouwkunst en de ontwikkelingsmogelijkheid van Indo-Europeeschen architectuurstijl” 

in het jubileumnummer van het Indisch Bouwkundig Tijdschrift (zie bijlage 4) onder andere met 

een maquette voor een transformatorenhuis, vervaardigd met gewapend beton, “De gietmallen 

afgewerkt voor meervuldig gebruik”. (afb.60) Wolff Schoemaker maakte veel gebruik van locale 

beeldhouwers
22
, maar uit het voorgaande fotobijschrift blijkt dat hij ook onderdelen in beton liet 

gieten. Het ontwerp laat invloeden zien van de vormgeving van Indiase hindoetempels, 

gecombineerd met een Javaanse kalakop. Kenmerkend voor dit ontwerp waren: gelede gevel, 

duidelijk aangegeven horizontale en verticale elementen, stupadakvorm en spaarzaam maar 

‘functioneel’ ornament, waarmee Wolff Schoemaker vooral bedoelde dat het ornament werd 

toegepast op een manier die laat zien dat de architect de achtergrond en betekenis van het ornament 

had begrepen. De Javaanse kalakop, die boze geesten op een afstand houdt is precies daar 

aangebracht waar deze op een Javaans gebouw zou zitten, boven de ingang. 

 

   

Afb.60 Maquette transformatorenhuis in gewapend beton. (oeuvre nr. 29) 

                                            
22 Uit het bijschrift bij de foto van Boekhandel ‘van Dorp’ in het jubileumnummer van het Indisch Bouwkundig Tijdschrift 1923 blijkt 

dat Wolff Schoemaker locale beeldhouwers inzet voor het maken van ornamenten. Ook een (slechte) foto, die bewaard is in het archief 

van H.J.Schoemaker, onderschrijft dit feit. Op deze foto is een steenhouwers-werkplaats te zien waar onder andere gewerkt wordt aan 
de kapitelen van Bioscoop Majestic (zie oeuvre nr. 20) 
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Inheemse architectuurtraditie 

 

In de architectuurdiscussie richtte Wolff Schoemaker zijn kritiek vooral op Karsten en Maclaine 

Pont. Toch maakten zij niet zozeer gebruik van overdadig of specifiek ‘Indiserend’ ornament als 

wel van Inheemse architecturale basisvormen in combinatie met moderne constructiemethoden. 

Belangrijk punt van discussie was de eventuele aanwezigheid van een nog levende locale 

architectuurtraditie waarop een moderne, Indo-europese architectuur gebaseerd kon worden. 

Maclaine Pont zag in de Indische archipel een lange traditie van waardevolle (volks-) architectuur, 

door hem in extenso beschreven in verschillende tijdschriftartikelen. Deze bouwkunst werd door 

Maclaine Pont omschreven als "Inlandsch bouwambacht, volkswoningbouw en Javaansche 

architectuur". Op deze traditie zou de toekomstige architectuur van Nederlands-Indië gegrondvest 

moeten worden; daarin kon men de oplossingen vinden voor de vorming van een moderne, eigen 

architectuurstijl. Moojen en Karsten onderschreven zijn standpunten. Volgens Wolff Schoemaker 

waren er in Nederlands-Indië goede bouwtradities te vinden, onder andere op Sumatra, Nias en 

Celebes, het huidige Sulawesi, maar niet op Java. Bovendien waren deze bouwvormen, afkomstig 

van verschillende eilanden en gebouwd door uiteenlopende bevolkingsgroepen, niet zomaar samen 

te vatten onder de noemer ‘Inlandsche architectuur’ omdat zij, net als de eilanden en hun 

bevolking, zo verschillend van karakter zijn. Dit was ook de kern van zijn kritiek op de, door 

Maclaine Pont ontworpen, gebouwen van de Indische Technische Hogeschool te Bandoeng: “De 

Technische Hoogeschool [werd] ontworpen met ontleening van eenige trekken aan den 

Menangkabauschen bouwtrant, welke hier op Java op vreemden bodem staat” .
23
 

 

De pendopo  

 

De strijd tussen Wolff Schoemaker en Maclaine Pont spitste zich uiteindelijk toe op de pendopo 

(afb.61) als meest karakteristieke Javaanse bouwvorm. De pendopo bestaat eigenlijk alleen uit een 

dakconstructie gedragen door kolommen, met een vierkante of rechthoekige plattegrond. Het 

gebouw is naar vier zijden toe open, er zijn geen muren. Het tentdak is geknikt en het centrale, 

steile deel van het dak rust op minstens vier centrale kolommen. Het plafond van het centrale deel 

is versierd, afhankelijk van de status van het gebouw of de eigenaar. De pendopo is bij de 

traditionele Javaanse woonhuizen het openbare, voorste gedeelte van het huis. Hier worden gasten 

ontvangen, feesten gegeven en ceremonies gehouden. Dit onderdeel komt alleen voor bij de huizen 

van de aanzienlijken en de adel. Wolff Schoemaker en Maclaine Pont waren het vooral oneens 

over de constructietechnische voordelen van de pendopo, door Wolff Schoemaker smalend “de 

ontaard Javaansche tot niets verslapte kunst van houtbouw” genoemd.
24
 Maclaine Pont echter 

roemde de constructie vanwege de bestendigheid tegen de op Java veelvuldig voorkomende 

aardschokken. 

                                            
23 Wolff Schoemaker: 1922 a, p.376. De Minangkabause bouwkunst waar Wolff Schoemaker hier op duidt is afkomstig van midden 
Sumatra. 

24 Wolff Schoemaker: 1923a, p.191. In een eerder artikel kwam de heftigheid van de architectuurdiscussie heel duidelijk naar voren. 

Wolff Schoemaker betitelde de aanhangers van de Pendopo (lees Maclaine Pont en Karsten) zelfs als ”Pendopo-maniakken”. (Wolff 
Schoemaker:1922a, p.415-416) 
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Afb.61 Traditionele Javaanse pendopo, doorsnede getekend door Henri Maclaine Pont 

 

Het verschil van mening werd breed uitgemeten in een polemiek in het Indisch Bouwkundig 

Tijdschrift, Jaargang 1924. Maclaine Pont ging hier uitgebreid in op het Javaanse bouwambacht en 

de dakconstructie waarbij men op zijn plat gelegde daksparren toepaste die door opwiggen onder 

spanning werden gebracht. Deze methode zou een stijve en sterke constructie opleveren met een 

groot draagvermogen. Ook kon deze constructie met relatief weinig materiaal worden opgebouwd. 

De economie van de constructie en de berekeningen van Maclaine Pont werden door Wolff 

Schoemaker bestreden. Het economisch met hout omgaan leek Wolff Schoemaker onlogisch door 

de overvloedige aanwezigheid van dit materiaal in Nederlands-Indië.  

In zijn dupliek
25
 kwam Wolff Schoemaker tot de conclusie dat "getheoretiseer en 

nevenbetrachtingen" weinig waarde hadden voor de "in de practijk staande lezers" en deze 

“nodeloos in ongewenste twijfel zouden kunnen brengen”. Daarom deed hij Maclaine Pont het 

voorstel "een behoorlijk aantal typische proefstukken te maken" en deze aan krachtproeven te 

onderwerpen in het laboratorium voor materiaalonderzoek te Bandoeng en: “Als de breukvastheid 

van een dier verbindingen, belast op zuiveren trek, met uitschakeling van de in werkelijkheid 

optredende buigkrachten, overeenkomt met de trekspanning van 200 KG/cm
2
 in de volle 

staafdoorsnede, ben ik, met een gevoel van grote dankbaarheid voor de onderrichtte demonstratie, 

bereid alle gemaakte kosten op mij te nemen.” Die proeven zijn nooit gehouden. Later onderzoek 

aan de TH Delft heeft aangetoond dat de theorie van Maclaine Pont niet klopte. Van spanning en 

als gevolg daarvan stijfheid in de constructie kon geen sprake zijn.
26
 

 

                                            
25 Wolff Schoemaker: 1924c, p.257-258 
26 Maclaine Pont: 1923a, p.215 – 225. Van Leerdam, 1995. 
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Afb.62 Semarang, Sobokarti Theater, 1930, architect Th. Karsten  

 

Thomas Karsten gebruikte de pendopo in 1930 als uitgangspunt voor het ontwerpen van het 

Sobokarti volkstheater (afb.62), maar al in 1925 schreef hij over de pendopo het volgende: “In 

tegenstelling met de europeesche bouwwerken wordt in de pendopo de klimax in de ruimtewerking 

geheel bereikt door den ruimtevorm als zodanig, onafhankelijk van eenige versiering, welke klimax 

ook in het uitwendige, door het hooge middendak, volledige uitdrukking vindt. Ik acht dit een 

buitengewoon voorbeeld van volkomen eenheid van vorm en inhoud, van expressie en functie”. 
27
  

Het is merkwaardig dat Wolff Schoemaker zo neerbuigend over de pendopo schreef. Hij 

beschimpte Karsten en Maclaine Pont als “pendopomaniakken”, 
28
 terwijl hij het meest opvallende 

kenmerk ervan, het tentdak zelf verschillende malen heeft toepast: op de protestante Bethelkerk uit 

1924 (afb.63 links) en in 1934 nog een keer op de moskee aan de Nijlandweg (afb.63 rechts). 

Wolff Schoemaker deed zelf ook wat hij de anderen verweet. Hij importeerde in Java vormideeën 

die daar geen oorspronkelijke wortels hebben. Hij zag de architectuur van India (hindoeïstisch en 

niet islamitisch) als het beste voorbeeld voor het bouwen in de tropische omgeving. Ook de oude 

hindoemonumenten op Java nam hij als voorbeeld maar tegelijkertijd stelde Wolff Schoemaker dat 

de Javaan niet de bouwers daarvan waren omdat zij, in zijn ogen, daarvoor te beperkt waren. De 

overdaad aan ornament van de traditionele architectuur van Brits-Indië werd door Wolff 

Schoemaker verworpen maar de onderliggende vormentaal sprak hem zeer aan: 

 

                                            
27 Karsten: 1925, p.208. Het eerste pleidooi voor toepassing van de pendopo verscheen in Karsten: 1920, p.21 - 29. 
28 Wolff Schoemaker: 1922a, p.415  
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Afb.63 links: Bandoeng, Bethelkerk, 1924 (oeuvre nr. 35) rechts: Bandoeng, moskee Nijlandweg, 

1934 (oeuvre nr. 47)  

 

“Wat ons nu vooral treft als voor de architectuur bepalend, is de menigvuldigheid van vorm, de 

sterke geleding, de nadrukkelijke schikking van het verwarrende, maar toch zoo vast vergroeid  

geheel. En inderdaad, twee tendenzen van richting, 

complementair en symbolisch voor heel de natuur, 

worden in den bouw tot plastische uitdrukking 

gebracht: een horizontale tendenz en een verticale, 

elkaar doordringend hier en vereenigd als geen 

andere stijl. Wel zijn vorm, geleding en ornamentiek 

niet rationeel voor den bouw, niet zinrijk voor de 

statiek der constructie, maar wel symbolisch voor het 

diepere wezen der tropennatuur, symbolisch ook 

voor de innerlijke structuur. De horizontale tendenz, 

strevend naar breede lagering, wordt aangeduid 

door horizontale geleding van voorspringend 

lijstwerk, sterk sprekend en heel den romp 

omsnoerend, een zintuigelijk waarneembare 

vertolking van de stabiele rust der stapelstructuur, 

van de optassing van elkaar dragende en belastende 

steenlagen. Verklaard wordt de verticale tendenz 

door opvoering van het materiaal naar de hoogte 

dringend om een staande as, een kern, waaromheen 

zich de steen als kristalliseert”. 
29

 

Afb.64 Gopura, Zuid-India, torenpoort       

                                            
29 Wolff Schoemaker: 1923a, p. 192 
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Wolff Schoemaker illustreerde het artikel met afbeeldingen van gebouwen waaraan z.i. een 

voorbeeld genomen zou moeten worden: onder andere een torenpoort uit Gopura, Zuid-India 

(afb.64): “Eenheid in veelvuldigheid, beheerscht door sterk sprekende vereeniging van verticale en 

horizontale tendenz. Prachtvolle, gesloten massawerking. Voortreffelijke harmonie en rhythme in 

schaal en verhouding der onderdelen”, en de Tjandi Mendoet
30
, nabij Djokjakarta: “Een 

bouwwerk, waarin de stijlbeginselen der Indiërs op indrukwekkende wijze belichaamd zijn. 

Ongeëvenaarde kracht en duidelijkheid in massa verhouding, vlakbreking en geleding. Volmaakte 

beheerschtheid in architectonische vormgeving en teekening. Ornament met het bouworganisme 

vergroeid. Een religieus monument van het edelste karakter!” (afb.65)31 

 

       

Afb.65 Djokjakarta, Tjandi Mendoet.   Afb.66 Djokjakarta, gevelontwerp Nederlandsche  

Deze foto maakte Wolff Schoemaker zelf    Handelmaatschappij 1921 (oeuvre nr.15) 

in januari 1924 

 

Wolff Schoemaker liet bij het artikel ook een foto zien van de voorgevel van de door hem 

ontworpen Boekhandel en drukkerij Van Dorp te Bandoeng uit 1921 (afb.57) met als onderschrift: 

“Duidelijke verticale en horizontale geleding is leidende gedachte voor het architectuurschema. 

Bescherming der gebruiksruimte en hunne omsluitingswanden tegen zonbestraling en regen door 

teruglegging en overkraging. Ornament door Inlands beeldhouwer”.
32
 In vrijwel alle gebouwen 

van Wolff Schoemaker zien we de invloed van bovengenoemde voorbeelden terug. In het 

voorgevelontwerp voor een kantoor van de Nederlandsche Handelmaatschappij te Djokjakarta 

(oeuvre nr.15) is de vlakverdeling van de Tjandi Mendoet goed herkenbaar. (afb.65-66) 

 

                                            
30 Wolf Schoemaker heeft zelf veel foto’s gemaakt waarvan er nog enkele in familiebezit zijn. Daaronder is ook een foto van de Tjandi 

Mendoet (afb. III.183) 

31 Wolff Schoemaker: 1923a, p. 190 
32 idem, p. 193 
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Berlage  

 

Het was precies in de periode van de hoogoplopende discussies tussen Maclaine Pont en Wolff 

Schoemaker dat Nederlands bekendste architect, H.P. Berlage, zijn beroemd geworden ‘Indische 

reis’ maakte. Hij reisde tussen 23 maart en 27 juni 1923 langs verschillende steden op Java en 

Sumatra, hield lezingen en werd overal om advies gevraagd. Berlage werd ook betrokken in de 

architectuurdiscussie. Hij koos, naar het aanvankelijk leek, voor de lijn van Maclaine Pont en 

Karsten en maakte duidelijk dat “het verregaand oppervlakkige tusschengeval van die architecten, 

die meenen met een enkele Kala-kop of Makara-ornament, of met enigszins verjavaniseerde 

kapiteelen een karakteristiek Indo-europeesch bouwwerk te hebben gemaakt” niet de juiste weg 

was.
33
 Hiermee kreeg niet alleen Wolff Schoemaker een veeg uit de pan maar ook bureau Hulswit, 

Fermont en Cuypers.
34
 

Berlage sprak in het algemeen vernietigend over de toepassing van het ‘Indiserend’ ornament 

op westerse gebouwen: “Want het Hindoe-Javaansche ornament is in oorsprong religieus, dus 

doordrongen van symbolische voorstellingen, die den Westerling niet inspireren. Elke kalakop, dus 

gestyleerde leeuwenkop, boven een moderne ingang is een caricatuur” 
35

 maar bekritiseerde ook 

specifiek de architectuur van de gebroeders Schoemaker: “Hoewel, met prijzenswaardige 

zelfbeperking, hun effect uitsluitend is gezocht in de ruimtelijke verhoudingen, zouden deze 

gebouwen ook in het Westen kunnen staan…… Hun architectuur heeft echter iets koels, iets 

theoretisch verstandelijks, dat nog door de strakke behandeling der helwitte muren wordt 

versterkt. Het karakter tart, zelfs voor een Westersche waardeering, elke kritiek, maar ontroert 

niet. Het uiterste in deze richting is wel de katholieke kerk 36, waarvan ik mij niet meer herinner of 

Schoemaker ook de schepper is. Er is een volledig gotisch program van spitsboog, venster, 

steunbeer en fioel, maar (juist daarom) zonder afstraling van eenige gevoelswarmte”. 
37
  

Maar Berlage, die zich gevoelig toonde voor de verhoudingen in Nederlands-Indië, citeerde 

ook Wolff Schoemaker uitgebreid en trachtte een brug te slaan tussen de beide partijen. Berlage 

stelde dat het onwenselijk en onmogelijk was de ontwikkelingen op bouwtechnisch gebied tegen te 

houden. De bouwkunst bestaat volgens Berlage uit twee elementen: Het constructieve element dat 

algemeen en eeuwig is en de kunstvorm die bijzonder (lees: cultuureigen) en tijdelijk is. De Javaan 

moet zich, aldus Berlage verzetten tegen de invoer van de kunstvorm (als natuurlijk product van 

eenheid in het volk en verbondenheid met de eigen plek), “want de kunstvorm, die voor een Indo-

                                            
33 Berlage: 1924, p.401. Later schreef Berlage dat hij de toepassing van de kalakop niet vond passen in de eigen architectuuropvatting 
van Wolff Schoemaker. Zie Berlage: 1931, p.106. Wolff Schoemaker paste deze versiering echter veel toe in de periode van het 

architectenbureau “C.P. Schoemaker en associatie” (1920-1924).  

34 Berlage had 23 jaar daarvoor samengewerkt met Hulswit aan het gebouw voor “de Algemeene Maatschappij voor Levensverzekering 
en Lijfrente” te Soerabaya   

35 Berlage: 1931, p.101. Gezien de hitte van de strijd zal dit onderwerp zeker aan de orde zijn geweest tijdens de ontmoeting met de 
“professoren Schoemaker” die Berlage op 27 april 1923 vergezelden op een rit door “de nieuwe witte stad” (Bandoeng) idem, p.97 

36 berlage doelt hier op de St. Petruskerk, ouevre nr. 21 

37 idem, p.106. Berlage vond pas 8 jaar na zijn bezoek tijd om zijn reisdagboeken uit te werken voor het boek Mijn Indische Reis. De 
herinneringen bleken toen al wat vervaagd. De Petruskerk heeft geen fioel (pinakel). Berlage schreef ook: “Men zou Bandoeng 

overigens de stad van ‘Schoemaker’ kunnen noemen naar den bouwmeester van een serie openbare gebouwen waarvan de belangrijkste 

zijn de sociëteit Concordia, het gebouw van den legercommandant en van de jaarbeurs. Berlage lijkt te zijn vergeten dat er twee 
Schoemaker’s zijn, Het ‘Paleis van de legercommandant’ is van Richard Schoemaker, Concordia en de Jaarbeurs van Charles Wolff 

Schoemaker. Berlage vervolgde met de opmerking: “want de Kalakop boven den ingang der sociëteit Concordia beschouw ik, vooral 

naar het ook door Schoemaker zelf ontwikkelde standpunt, als een ‘slip of the pencil’. Boven de ingang van Concordia heeft nooit een 
“Kalakop” gezeten! (alleen twee kleine “makara’s” ter weerszijde van het timpaan)  
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europeesche kunst past, kan Europa hem niet geven. Die moet hij zelf hervinden”.
38
 De 

architectuurdiscussie verhevigde nog na het vertrek van Berlage die er niet in was geslaagd de 

partijen nader tot elkaar te brengen. De uitgangspunten en doelstellingen van Wolff Schoemaker en 

Maclaine Pont verhinderden bovendien dat zij het met elkaar eens zouden worden. Dit is goed te 

illustreren met de definities van architectuur die Wolff Schoemaker en Maclaine Pont hanteerden. 

Zo stelde Wolff Schoemaker: “Het begrip architectuur laat zich moeilijk juist formuleren. 

Etymologisch beteekent architect: meesterconstructeur. Maar al is de eigenlijke constructie of 

samenstelling een voorname factor in een bouwwerk, toch is niet elke samenstelling, hetzij ter 

vorming van een omsloten en afgedekte ruimte, hetzij met eenig ander doel, een architectuur-werk 

zonder meer zelfs niet zonder meer, als daarbij eigenaardige vormen en versieringsmotieven 

toegepast worden. Architectuur heeft een vooraf geconcipieerde constructie, bewust of intuïtief, 

vormen en verhoudingen zijn gekozen, uitdrukking gevend aan ene innerlijke emotie, aan een 

abstract beeld, of wel vormen, die belichaming geven aan schoonheidsgevoelens; eerst dan, eerst 

door deze bezieling, wordt de constructie een kunstschepping, een architectuurwerk. Een 

constructie, welke uitsluitend tot doel heeft een beschermende ruimte te vormen tot verblijf van den 

mensch, en als zoodanig vanzelf uitdrukking geeft aan zijne bestemming, zonder een diepere 

gedachte of zoeken naar schoonheid te vertolken, is nog geen architectuurwerk. Wat mij betreft, ik 

reken de schamele uit ruwhout en boomschors samengestelde hut van een boschbewoner, de 

primitieve hut uit hout en bamboe en bilik 
39
 opgetrokken kampongwoning niet tot architectuur, 

wel het Menangkabausch of Niasch huis”.
40
 

Maclaine Pont had een heel wat romantischer definitie: “Architectuur of aarts, d.w.z. eerste, 

voornaamste wrochtsel, dat is de omgeving die de mensch uit de aan zich onderworpen natuur zich 

zelf schept, om den zelf gevoerden staat en de eigen levenshouding mogelijk te maken, in de 

vereischte sfeer te brengen en daaraan de vereischte statie te verleenen”. 
41
  

Wolff Schoemaker heeft zich zo goed als nooit ingelaten met of uitgesproken over 

volkswoningbouw. Maclaine Pont daarentegen was juist vrijwel uitsluitend bezig met 

volkshuisvesting en niet met de op het westen georiënteerde ‘grote’ architectuur. In 1923 schreef 

hij: “Wat ons Indië van zijn architecten en bouwkundigen nodig heeft om tot stijleenheid te komen 

is dan ook niet in de eerste plaats een botviering van kunstzinnige oprispingen, niet een 

tentoonspreiding van verbouwererend teekentalent, niet de bestudeering van vreemde 

architecturen, maar een inkeer tot zichzelf en een ernstige studie, zij het slechts langs hoofdlijnen 

van wat uit- en van ons Indië zelf is en als natuurlijk en levend element hier tot de simpelste, minst 

kostbare en meest bevredigende oplossingen aanleiding kan geven en vooral wat als zoodanig 

door een breideling onzer eigen aspiraties kan worden bewaard”. 
42
 

Wolff Schoemaker was meer gericht op monumentale architectuur. Hij zocht daarbij naar een 

synthese tussen de westerse- en klassieke Indiase architectuur die volgens hem de juiste aanpassing 

aan de tropische omgeving vertoonde. Verder in het artikel verwees Wolff Schoemaker uitgebreid 

                                            
38 Berlage: 1924, p.405  
39 bilik = panelen van gevlochten bamboestrippen 

40 Wolff Schoemaker: 1922a, p.377 

41 Maclaine Pont: 1923b, p.112 
42 Maclaine Pont: 1923a, p.225 
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naar traditionele bouwkunst van India en stelde hij: “De eigenlijke karakteristiek van tropenstijl 

hebben de Indiërs  ontwikkeld en uit hunne bouwwerken leeren wij die kennen…..De geest van den 

Indiër, geheel door de natuur en hare organische wetten van opbouw en vormgeving doordrongen, 

daarmede in innige gemeenschap, heeft door naar dezelfde wetten te scheppen, zijn bouwwerken 

met de omgevende verschijningswereld in harmonie gebracht en deze daarin diepzinnig vertolkt. 

De Indo-Europeesche architect moet de Indische werken bestudeeren, zich er in verdiepen, zooals 

onze eerste rationalisten de middeleeuwsche gebouwen bestudeerden, wil hij het wezen van deze 

kunst begrijpen en daarin nieuwe impulsen vinden”.
43
 Hiermee deed Wolff Schoemaker een 

beroep op de Nederlands-Indische architecten om de Berlagiaanse methode toe te passen en pas na 

grondige bestudering kenmerken van de Indiase architectuur over te nemen. 

P.A.J. Moojen schreef in 1924 een artikel over het hoger technisch onderwijs en de 

ontwikkeling der bouwkunst waarin hij tot de conclusie kwam dat er van een mogelijke 

ontwikkeling van een Indo-europese architectuurstijl pas sprake zou kunnen zijn als er een 

"belangengemeenschap" zou zijn ontstaan tussen de westerling en de oosterling. Tot op het 

moment van het schrijven van zijn artikel zag hij slechts een "belangentegenstelling" die een 

onoverbrugbare kloof vormde tussen de beide bevolkingsgroepen. Ook zag Moojen een 

belangrijke taak voor het onderwijs, maar minder "scherp intellectueel" en "meer en meer gericht 

[...] op een ontwikkeling van de eigen geschiedenis, beschaving en cultuur".
44
 Hij pleitte voor de 

opleiding van Indonesiërs, toegespitst “op de Oostersche psyche” [want] “De eenige inrichting 

van Hooger Onderwijs, de Technische Hoogeschool Bandoeng, [is] nog geheel op Westersch 

wetenschappelijk en kulturelen grondslag … gesteld”.
45
 Moojen koos hiermee de kant van 

Maclaine Pont en viel Wolff Schoemaker aan in zijn hoedanigheid als hoogleraar architectuur. 

Tegelijkertijd constateerde hij dat de oplossing van Maclaine Pont in de toen heersende, koloniale 

situatie niet te realiseren was. Het leek erop dat Wolff Schoemaker en Maclaine Pont het nooit echt 

eens zouden worden. Niet alleen zag Wolff Schoemaker zichzelf meer als de academicus die niet 

direct de revolutie ging prediken. Hij was ook de vertegenwoordiger van het, nog maar net 

opgerichte, hoogste technische onderwijsorgaan in Nederlands-Indië en architect van een aantal 

belangrijke gebouwen die niet pasten in de door Maclaine Pont aangehangen theorieën.
46
 Het zal 

hem dan ook zeker gestoken hebben dat hij in gebouwen moest werken die door Maclaine Pont 

waren ontworpen. Wolff Schoemaker vond het "gekunstelde vormontleening" en hij had 

bedenkingen "tegen de wijze waarop de Sumatraansche dakvorm was nageconstrueerd, met grote 

lekkages als gevolg". 
47  

De discussies met Maclaine Pont in de pers, zijn aantreden als hoogleraar aan de Technische 

Hogeschool te Bandoeng en de kritiek van Berlage op zijn werk hebben hun invloed op Wolff 

Schoemaker niet gemist. Hij trok uiteindelijk ook de consequenties van het door hemzelf 

                                            
43 Wolff Schoemaker: 1923a, p.191. Noot van Wolff Schoemaker 1) Hieronder te verstaan de bewoners van het Indische schiereiland 
en Ceylon, de Indo-Arische mengrassen, waartoe ook behoorden de meester-bouwers van de tempels op Java. 

44 Moojen: 1924, p.233 

45 idem, p.148 
46 Wolff Schoemaker: 1922a, p.416 “Mijn professie brengt nu eenmaal met zich mee, dat ik, zonder mij te laten bevangen door 

factoren, die buiten het wezen der kunst staan, kunstwerken kritisch analyseer en mij rekenschap geef van de stylistische 

hoedanigheden, na bekomen te zijn van de eersten indruk en de bekoring waaraan men zich aanvankelijk overgeeft.” 
47 idem p.376  
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ingenomen theoretische standpunt in de architectuurdiscussie. Maar vooral de kritische 

opmerkingen van Berlage, door Wolff Schoemaker beschreven als “onze groote 

bouwmeester……die de rationeele beginselen….op overtuigende wijze formuleerde en in zijn 

bouwwerken belichaamde. Zijn Beurs …staat als een grootsch gedenkteken ….in de ontwikkeling 

van de Hollandsche Bouwkunst”,
48

 hadden verstrekkende gevolgen. Voor Wolff Schoemaker 

betekende het bezoek van Berlage en zijn opmerkingen over de Nederlands-Indische architectuur 

de apotheose van het Indiserend ornament. Na 1924 paste Wolff Schoemaker op slechts twee 

gebouwen toch nog enige vorm van ornament toe: Grand Hotel Preanger (1928, oeuvre nr. 41, zie 

p.124 e.v.) en de moskee aan de Nijlandweg (1933, oeuvre nr. 47, zie p. 159 e.v. ). Het ornament is 

echter van een geheel ander karakter. Hier heeft het een eigen, sfeer bepalende functie. Bij het 

hotel verhogen de geometrische Art Deco versieringen de uitstraling van luxe, bij de moskee zijn 

de Koranteksten en hoefijzerboog een verwijzing naar de architectuur van het land van oorsprong 

van de islam.  

 

De ‘kunstvollen vorm’  

 

Hoezeer Wolff Schoemaker door Berlage werd beïnvloed is ook te lezen tussen de regels van de 

rede ‘De aesthetiek der architectuur en de kunst der modernen’, uitgesproken bij het tienjarige 

bestaan van de Indische Technische Hogeschool in juni 1930. In dit stuk noemde Wolff 

Schoemaker slechts twee architecten bij naam, Vitruvius en Jean Mignot, de belangrijkste architect 

van de kathedraal van Milaan. Hij citeerde Vitruvius met wat in diens ogen de eerste definitie van 

architectuur is: “Architectuur is ……de kunst van doelmatig, mooi en hecht bouwen”, 
49
 Volgens 

Wolff Schoemaker leveren ”doelmatigheid en hechtheid vereenigd in één bouwwerk op zichzelf al 

een zekere schoonheid, zoals bij ingenieurswerk (form follows function), terwijl eventueele 

grootschheid van opzet, welke ons imponeert, ook een niet te onderschatten schoonheidsfactor 

is”.
50
 Maar als de “Drang naar schoonheid niet uit de constructie spreekt, noch den indruk wordt 

gemaakt van een aan de samenstelling ten grondslag liggend hooger idee, of krachtig bewustzijn, 

[al mogen versieringen ter streeling van het oog zijn toegepast]”, 
51
 dan hoorde een gebouw tot 

het ambachtelijke en niet tot architectuur. Het verenigen van doelmatigheid en schoonheid was het 

terugkerende thema in de ideeën van Wolff Schoemaker. In het artikel ‘Indische Bouwkunst…’ uit 

1923 noemde hij doelmatigheid “van essentieele beteekenis”. 
52
 Wolff Schoemaker vervolgde zijn 

hierboven genoemde rede uit 1930 met: “Van architectuur kan eigenlijk pas gesproken worden als 

het gebouw de gedachte suggereert van een sterken kunstwil, of een geestelijk idee, zoodanig 

belichaamd in kunstvollen vorm, dat het doel daarmede verband houdt, daarin als het ware is 

opgenomen”. 
53
 Vooral het begrip ‘kunstvollen vorm’ is hier belangrijk. Op het moment dat Wolff 

Schoemaker deze woorden uitsprak had hij alle ornamentiek al lang uit zijn ontwerpen verbannen 

                                            
48 Wolff Schoemaker: 1923a, p.189 

49 Wolff Schoemaker: 1930, p.72 
50 ibidem 

51 ibidem 

52 Wolff Schoemaker: 1923a, p.193 
53 Wolff Schoemaker: 1930, p.72 
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en richtte hij zich volledig op de architectonische vorm. Wolff Schoemaker lijkt met deze term aan 

te willen duiden dat hij het kunstzinnige aspect en de vorm van de architectuur als eenheid 

beschouwde. In de voorgaande periodes, waarin nog werd gezocht naar een eigen Indische stijl, 

waren decoratieschema’s nodig om een gebouw aan plaats en tijd te binden. Berlage’s 

opmerkingen maakten dat overbodig. In zijn eigen werk illustreert vooral de villa ‘Isola’ (oeuvre 

nr. 45, zie p.194 e.v.) dat inzicht op heldere wijze. Het gebouw is zelf ornament geworden. Wolff 

Schoemaker adviseerde zijn studenten daarom ook “Zoekt schoonheid niet in bijzondere allures, 

maar in de allereerste plaats in doelmatigheid van opzet, rationaliteit van constructie en 

terughoudendheid van vorm”.
54
 

 

De gebouwen spreken voor zich  

 

In Nederlands-Indië bleken de verschillen tussen de partijen in de praktijk veel minder groot dan 

de soms heftige toon van de architectuurdiscussie doet vermoeden en dat is aan de gebouwen van 

de drie meest betrokken architecten goed te zien. Wolff Schoemaker, Karsten en Maclaine Pont 

ontwikkelden vanuit de, in hun tijd gangbare westerse bouwkunst, een fysiek aan de tropen 

aangepaste architectuur. Maclaine Pont’s eerste gebouw is het hoofdkantoor van de Semarang-

Cheribon Stoomtrammaatschappij in Tegal uit 1911 (afb.5), een voor die tijd sober gebouw van 

twee verdiepingen dat naar het voorbeeld van het hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische 

Spoorwegen te Semarang uit 1902-1907 (afb.50) is omgeven met galerijen en voorzien van 

uitgebreide natuurlijke ventilatiesystemen. Het kantoor voor de Nillmij van Thomas Karsten in 

Semarang van 1916 (afb.67) vertoont dezelfde kenmerken maar is minder sober. Ook het eerste 

ontwerp van Wolff Schoemaker, de voorgevel voor een kantoor voor de firma Harrisons en 

Crosfield (oeuvre nr.1) past bij de Europees georiënteerde gebouwen die werden ontworpen door 

andere architecten die zich niet mengden in de architectuurdiscussie, zoals het Nillmy gebouw te 

Djokjakarta uit 1924 van architect Frans Ghijsels. (afb.68) Van de aanpassingen aan het tropische 

klimaat die C.J. de Bruin een paar jaar later in zijn Indische bouwhygiëne zou vastleggen zijn er 

hier al enkele toegepast. Maar noch de constructies, noch de geometrische decoraties leggen een 

relatie met de plaats waar deze gebouwen staan. 

Vanaf 1920 profileerden Wolff Schoemaker en Maclaine Pont zich met gebouwen die de olie 

op het vuur van de architectuurdiscussie werden, zoals Boekhandel Van Dorp (afb.57) en de 

Technische Hogeschool. (afb.6)  

                                            
54 idem 
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Afb.67 Semarang, NILLMY, 1916, architect Th. Karsten 

 

 

Afb.68 Djokjakarta, NILLMY, 1924, architect F.J.L. Ghijsels 
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Maar de architectuurdiscussie verloor al snel haar momentum, de munitie leek opgebruikt en 

Wolff Schoemaker en Maclaine Pont bleven elkaar met dezelfde argumenten bestoken. De 

discussianten kwamen niet dichter bij elkaar want de woordenstrijd “ontaardde namelijk in een 

worsteling tusschen personen en partijen, waarbij het doel geheel naar den achtergrond 

gedwongen werd”.
55
 Toch moest Maclaine Pont constateren: "dat de opvattingen van prof. S. [i.e. 

Wolff Schoemaker, CJvD] en mij eigenlijk niet zover uiteen liggen" en "Voor een polemiek [...] 

tusschen antipoden als wij vormen, is een dergelijk resultaat niet gering". 
56
 

Na zijn terugkeer in Nederland in 1923 heeft Berlage verschillende lezingen gegeven over zijn 

Indische reis. In het Indisch Bouwkundig Tijdschrift deed de Jakartaanse architect B.J.K. Cramer 

verslag van de lezing in de Haagse Kunstkring waarin ook de architectuurdiscussie aan de orde 

kwam: “Hoewel aanvankelijk beide bouwkunstopvattingen diametraal tegenover elkaar stonden, 

was het tenslotte toch een verblijdend teeken te noemen, dat beide architecten bij eene mondelinge 

gedachtenwisseling tot een zelfde grondgedachte waren gekomen, nl. dat de toekomstige 

Indonesische bouwstijl zal groeien uit de ontwikkeling van twee grondbegrippen, waarvan de 

Westersche constructie als het ,,algemene” en de Oosterse Kunsttraditie het ,,bijzondere” zal 

blijken te zijn” 
57

 

De discussie heeft geen concreet resultaat opgeleverd maar wel een verandering teweeg 

gebracht. Het vertrouwen in eigen kunnen van de Nederlands-Indische architecten leek door de 

discussies gesterkt. In Nederland gevestigde architecten kregen vrijwel geen bouwopdrachten 

meer. Zelfs grootmeester Berlage die door iedereen om raad werd gevraagd wist geen opdrachten 

te verwerven. De Nederlands-Indische architecten voelden zich door de discussie vrij te 

experimenteren en voor hun gebouwen een stijl te kiezen die bij de opdracht en opdrachtgever 

paste. Maar geen enkel bedrijf of instelling waagde zich nog aan de vormontlening zoals Maclaine 

Pont die had toepast op de gebouwen van de ITH Alleen voor tijdelijke gelegenheden zoals de 

Pasar Gambir (de jaarmarkt te Batavia) of de Internationale Koloniale Expositie te Parijs in 1931  

 

    

Afb.69 Links: Parijs, Nederlands Paviljoen Internationale Koloniale Expositie, 1931, architect 

W.J.G. Zweedijk (voor de brand), Rechts: Batavia, Pasar Gambir, 1929, architect J.H. Antonisse 

 

                                            
55 Melis: 1933, p.519  

56 Maclaine Pont: 1924d, p.245 
57 B.J.K. Cramer in het Indisch Bouwkundig Tijdschrift, 27(1924)5, p.77-79 
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of gebouwen voor de Indonesische bevolking veroorloofde men zich nog wel dergelijke 

vormgeving. (afb.69) Hier werd vaak een amalgaam van inheemse stijlen toegepast die steevast 

kon rekenen op forse kritiek.
58
 

 

Politiek 

 

Die kritiek had een politieke achtergrond. Het gebruik van Indiserende ornamenten en constructies 

was de architectonische vertaling geweest van de ethische politiek die voeding had gegeven aan 

een nieuwe politieke en culturele stroming die streefde naar meer gelijkwaardige verhoudingen 

tussen Nederland en Nederlands-Indië.
59
 Het zoeken naar een eigen Indische architectuurstijl paste 

bij deze zgn. associatiegedachte. Op het gebied van de praktische politiek was die vooral te vinden 

in de oprichting van de Volksraad in 1918. De Volksraad gaf de bevolking voor het eerst in de 

koloniale geschiedenis een beperkte invloed op het bestuur van het land. De voorstanders van de 

associatiegedachte hadden echter te weinig rekening gehouden met de kracht van het opkomend 

nationalisme. Want juist in de periode na de Eerste Wereldoorlog groeide het nationalisme, vooral 

door de invloed van het onderwijs. Naarmate de nationalistische beweging sterker werd daalde de 

belangstelling van de van oorsprong Europese inwoners van Nederlands-Indië voor de idealen van 

de associatiegedachte en werd de kloof tussen de locale bevolking en de koloniaal Nederlands-

Indische samenleving weer groter.
60
 In de loop van de jaren twintig nam de vrees toe dat er in de 

verre toekomst een onafhankelijke staat Indonesië zou komen met als consequentie dat de 

Nederlandse rol zou zijn uitgespeeld. Dit besef voedde een vorm van Indo-europees patriottisme 

waarin geen plaats meer was voor Inheemse invloed.
61
 Deze ontwikkeling heeft op vele terreinen 

gevolgen gehad. Indo’s verloren hun posities omdat nieuwe banen liever werden gegund aan 

nieuw aangekomen Nederlanders en ook in de architectuur bleven de gevolgen niet uit. Bij 

verbouwingen in de jaren dertig werden een aantal Indo-europese gebouwen uit het eerste kwart 

van de twintigste eeuw zoals de Javasche Bank en winkelvereniging Eigen Hulp uitgekleed 
62
 en 

volledig gestript van hun Indische bekleding. De kalakoppen en torens werden verwijderd en 

vervangen door strakke geometrische vormen. (afb.70-73) In het veranderende politieke landschap 

kon deze vorm van decoratie en de daarachter liggende ideeën kennelijk niemand meer bekoren.  

De meeste Nederlands-Indische architecten hebben zich overigens, althans in het openbaar, 

buiten de discussie gehouden en bouwden, zoals bijvoorbeeld Aalbers en Ghijsels, aan een 

modernistisch oeuvre. Hun gebouwen (afb. 10 & 13) vertonen geen zichtbare binding met de 

plaats waar zij staan.  

Karsten en Wolff Schoemaker bleven hun overtuiging trouw maar pasten hun ontwerpen aan. 

Als de mogelijkheid zich voordeed verwerkten zij de lokale constructievorm in hun ontwerpen. Zo 

bouwde Karsten in Semarang het Volkstheater Sobokarti in 1930 (afb.62), een combinatie van het 

moderne westerse zaaltheater en de Javaanse pendopo. 

                                            
58 Bloembergen: 2002, p.311 e.v. 
59 Voor een overzicht van de politieke ontwikkelingen: Van den Doel, 1998, H.7  

60 Van den Doel, 2000, p. 23 e.v. 

61 Zie Bosma e.a.: 2006, H. 2 
62 Terminologie van Werner Oechslin: 1994, p. 88 e.v. 
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Afb.70 Batavia, winkelvereniging Eigen Hulp, 1921. (oeuvre nr. 18) 

 

 

Afb.71 Batavia, winkelvereniging Eigen Hulp, 1921. Na de verbouwing door architect Van Gendt 

van ca. 1930  
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Afb.72 Batavia, Javasche Bank, 1909, architecten Hulswit-Ed. Cuypers, foto ca. 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.73 Batavia, Javasche Bank, 1909, architecten Hulswit-Ed. Cuypers, na de verbouwing in de 

jaren dertig. Wolff Schoemaker schetste het gebouw in 1938 (op een ontwerptekening voor de 

Nederlandsch Indische Handelsbank). De dakkapellen met kalakoppen en de toren zijn verdwenen, 

de gevel is strakker en de ingang is centraal geplaatst en voorzien van een luifel. Op de 

fotocompilatie hieronder uit 1938 (collectie familie Schoemaker) is het werk aan de 

N.I.Handelsbank in volle gang. Op de achtergrond de verbouwde Javasche Bank. 
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In datzelfde jaar ontwierp hij voor Semarang de Pasar Jatingaleh, een overdekte markthal met een 

hypermoderne betonconstructie van paddenstoelkolommen (afb.74 links). Wolff Schoemaker 

ontwierp in 1934 de moskee aan de Nijlandweg te Bandoeng (afb.63 rechts), waarvoor ook de 

pendopo duidelijk model heeft gestaan. In het jaar daarvoor had hij zijn magnum opus gebouwd, 

de Art Deco villa ‘Isola’ voor de puissant rijke krantenmagnaat D.W. Berretty (afb.74 rechts). Dit 

gebouw lijkt een moderne, volledig betonnen constructie maar is in werkelijkheid een 

staalconstructie gevuld met afgepleisterde baksteen wanden. In de opbouw zijn de verticale en 

horizontale tendensen die Wolff Schoemaker roemde in de Indiase stupa goed herkenbaar. 63 

 

   

Afb.74 links: Semarang, Pasar Jatingaleh, 1930, architect Th. Karsten. Rechts: Bandung, villa 

‘Isola’, 1933 (oeuvre nr. 45) 

 

De Technische Hogeschool, het Volkstheater Sobokarti, ‘Gedung Sateh’ en de moskee aan de 

Nijlandweg zijn belangrijke markeerpunten in de zoektocht naar een eigen Nederlands-Indische 

architectuurstijl. Zij laten een kritische houding tegenover het modernisme zien zonder dat de 

verworvenheden van de moderne techniek worden verloochend. Maar uit deze gebouwen blijkt 

ook een zoeken naar de regionale bouwtraditie. Plaats en gebouw vertonen een duidelijke relatie. 

De architecten namen afstand van de Nederlandse traditie maar pasten ook geen ‘sentimentele 

nabootsing’ van inheemse architectuur toe.
64 

De inheemse bouwvormen waaruit de Nederlands-

Indische architecten hebben geput bij het ontwerpen van deze gebouwen zijn het product van 

langdurige ontwikkeling binnen de eigen cultuur en voor de Nederlands-Indische architecten 

volstrekt nieuw. Door toepassing van deze inheemse bouwvormen in de eigentijdse architectuur 

hebben zij een nieuwe stap gezet.  

 

Brits-Indië 

 

De ontwikkeling van de architectuur in Nederlands-Indië zoals die hiervoor is beschreven stond 

niet op zich zelf. In Brits-Indië verliep de vernieuwing van de koloniale architectuur langs dezelfde 

lijnen als in Nederlands-Indië hoewel de concrete situatie geheel anders was. Zoals P.A.J. Moojen 

                                            
63 zie citaat op p. 88 
64 Jaren later heeft Kenneth Frampton deze werkwijze betiteld als ‘Kritisch Regionalisme’, Frampton: 1985, p.84 e.v. 
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zijn beklag deed over het gebrek aan kwaliteit in Batavia (zie citaat op p.19) deed de bekende 

Engelse schrijver Aldous Huxley dat over Bombay: “Bombay is one of the most appalling cities of 

either hemisphere. It had the misfortune to develop during what was, perhaps, the darkest period 

of all architectural history”.
65
 De periode waar Huxley op duidde was de tweede helft van de 

negentiende eeuw waarin het classicisme de meest voorkomende stijl was. Tot 1900 liepen de 

beide koloniën wat de architectuur betreft gelijk op. Daarna volgde in Nederlands-Indië een 

versnelling als doorwerking van de veranderingen in Nederland. In Brits-Indië verliep de 

modernisering van de architectuur traag omdat die ontwikkeling in Engeland ook langzaam ging. 

De successen van de arts-and-crafts movement en the Glasgow School of Arts kregen in de kolonie 

geen vervolg. In Amerika werd volop geëxperimenteerd met de skyscraper en in Europa 

ontstonden nieuwe stromingen als art nouveau en het expressionisme waar Engeland nooit veel 

mee op heeft gehad, Brits-Indië daarom evenmin. 
66
 

Wolff Schoemaker heeft verschillende reizen gemaakt naar Brits-Indië en in meerdere 

geschriften aangegeven dat hij in de koloniale architectuur van dat land een goed voorbeeld zag 

voor Nederlands-Indië: “Toen ik op het Volkshuisvestings-congres er op wees, dat wij er hier 

anders voor staan dan in Britsch-Indië, dacht ik aan de groote Europeesche bouwwerken, die ik 

zag in Bambay en Madras in Indischen geest opgevat, de inheemsche bouw-elementen vrij, maar 

zeer karakteristiek verwerkt en in harmonie gebracht met Europeesche vormen; bouwwerken, die 

eene Indische illusie gaven, eene 

herinnering aan het Indische 

schoonheids-ideaal! Maar in 

Britsch-Indië ligt het 

studiemateriaal voor 

monumentale ruimte-bouw van 

het land, bezwangert de 

atmosfeer, dringt door tot den 

geest van elken bouwkunstenaar 

door. De architect op Java 

daarentegen vindt geen 

monumentale inheemsche kunst, 

geen resten van ruimtebouw”
 67

 

(zie ook het citaat op p. 90) 

 

 

Afb.75 Bombay, Municipal Corporation Building, 1893,  architect F.W. Stevens. Dit gebouw werd 

geprezen vanwege de succesvolle synthese tussen gotiek en oosterse architectuurelementen. 

(Evenson, p. 90-91) De hoofdvorm van dit gebouw lijkt model te hebben gestaan voor het 

hoofdkantoor Nederlandsch-Indische Spoorwegen. Zie afb.50 

                                            
65 Evenson: 1989, p.157 

66 idem P.159 en Arnason, 1977, p.59 en 147 e.v. 
67 Wolff Schoemaker: 1922a , p.416. 
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Het grote verschil tussen Nederlands-Indië en Brits-Indië was de aanwezigheid van in steen 

bouwende culturen die bovendien een grote variëteit aan stijlen kende.  

Ten opzichte van Europa waren de problemen voor de architect in Brits-Indië niet anders dan 

Wolff Schoemaker ze schetste voor Nederlands-Indië: “In India, the situation was different and 

presented much greater difficulties. The wide divergence of race and climate ....make fusion as 

impossible in architecture as in race and national character.” 
68

 Mogelijk heeft dat invloed gehad 

op de felheid van de architectuurdiscussie die hier circa tien jaar eerder werd gevoerd dan in 

Nederlands-Indië. Aanleiding was het besluit van de Brits-Indische regering in 1911 om de 

hoofdstad te verplaatsen van Calcutta naar New Delhi. Deze beslissing gaf voedsel aan een stevige 

discussie over de architectuurstijl voor de nieuw op te richten overheidsgebouwen. Hier ging de 

strijd tussen de aanhangers van ‘Indic Architecture’ 
69
 (afb.76 links) en die van het ‘Oriental 

Classicism’ (afb.76 rechts) waarbij de aanhangers van de ‘Indic Architecture’ in de rijke 

architectuurtraditie van India en decoratieschema’s aanknopingspunten vonden voor een nieuwe 

architectuurstijl.  

 

  

Afb.76 Links: Bombay, ontwerp voor gemeentehuis, 1888 architect R.F. Chisholm. Rechts: New 

Delhi, gemeentesecretariaat, ca. 1924, architect Herbert Baker 

 

In de discussie werden de standpunten pro en contra de ‘Indic Architecture’ met nog krachtiger 

taal verdedigd dan in de Nederlands-Indische architectuurdiscussie. Voorstanders van ‘Indic 

Architecture’ waren onder anderen E.B. Havell, de voormalige directeur van de Calcutta School of 

                                            
68 Metcalf: 1989, p.223 

69 Metcalf: 1989, p.61 e.v.  ‘Indic’ is een samentrekking van Indo en Saracenic, lees Indo-Islamitische architectuur, een mengvorm die 

wordt gedomineerd door bogen en koepels. Deze architectuur vormde voor de Engelse overheersers van India een welkome verbinding 
met Romeinse/ Byzantijnse en renaissance schoonheidsidealen.  
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Art. Hij vond het een geweldig idee om de hoofdstad te verhuizen want: “The capital will leave the 

commercial atmosphere of Calcutta, with its shoddy imitations of European architecture – it’s 

bastard Gothic and emasculated Italian renaissance……and give Saracenic architecture in India a 

wonderfull new impulse”.
70
 Havell voorzag een “reconciliation between Eastern and Western 

ideals” en niet alleen een revitalisatie van de Raj (Brits-Indische regering) maar zelfs “a greater 

renaissance than the world has ever known.” 
71

 

Gordon Sanderson van de Archeological Survey onderschreef Havell’s standpunt:  “Despite a 

decline in British India there was still a living art with excellent master craftsmen to be found in 

plenty”
72

, evenals John Begg, adviserend architect van de Brits-Indische regering: “The 

architectural note we sound in the new capital should suggest the reawakened India of the present 

and future... Oriental architecture, though now decadent, [is] still a living tradition that could be 

modernized to supply all the complex needs of modern India”. 
73

 Ook de beroemde schrijver 

George Bernard Shaw mengde zich in de discussie: “In India the force of genuine craftsmanship 

remained vital and tremendous. The gouvernement ought therefore to take advantage of this 

unbroken building tradition of more than 2000 years.” 
74

 

Tegenstander van ‘Indic Architecture’ was bijvoorbeeld Herbert Baker 
75
 die beargumenteerde 

dat klassieke architectuur beter geschikt was voor het warme klimaat van India: “Classical 

architecture had been developed in the warm and sunny mediterranean, it was already well suited 

to tropical building”.
76

 Baker vond de Londonse architect Sir Edwin Lutyens aan zijn zijde, in 

1912 stelde hij: “I do want England to stand up and and plant her great traditions and good taste 

where she goes and not pander to sentiment and all that silly Moghul-Hindu stuff.” 
77

 

In Brits-Indië speelde de koloniale politiek een belangrijke rol in de beslissing: “At issue was 

Britain’s mission in India. We have Imperial pledges to fullfill.” 
78
 Het Romeinse rijk was het grote 

voorbeeld voor de koloniale ambities van het Britse imperium. Zelfs de in deze jaren populaire 

theorieën over ras en afstamming werden erbij gehaald: “The Aryan theory of race generated a 

sence of kinship between Britain and India, yet at the same time ‘scientifically’ explained, by the 

racial mixing of the superioiur Aryan with the indiginous Turanian, the persisting backwardness 

and stagnation of Indian society evident in its architecture as in all else.” 
79
 Wellicht was Wolff 

Schoemaker bekend met deze ideeën want het was precies deze theorie die hij, naast technische en 

stylistische overwegingen, in zijn boek Aesthetiek en oorsprong der Hindoe-kunst op Java naar 

voren bracht om aan te tonen dat Javaanse architectuur geen goede basis kon zijn voor een 

Indische architectuurstijl. Hij maakte gebruik van deze theorie om, via Brits-Indië, een verbinding 

                                            
70 idem, p.213 In dit licht is ook de opmerking van Berlage interessant: “Als waarschuwend voorbeeld moge dienen dat in Britsch Indië 

reeds tientallen jaren Indiërs, op Westersch geaarde scholen worden afgericht op het maken van postkantoren, stations enz. in 
Europeesche, en dan liefst dode stijlen” Berlage: 1931, p.103 

71 idem, p.214 
72 ibidem 

73 idem, p.214-215 

74 idem, p.215 
75 Metcalf: 1989, p.221 Herbert Baker was een Engelse architect, onder andere werkzaam in Zuid Afrika. Nadat hij door een redacteur 

van Time was uitgenodigd om zijn ideeën over de architectuur voor het toekomstige New Delhi op papier te zetten werd hij door de 

Brits-Indische regering benaderd om deel te nemen aan het project.  
76 idem, p.222 

77 idem, p.219 

78 Havell in Metcalf: 1989, p.213 
79 Idem, p.242 
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te leggen tussen de Europese Arische volken en de naar Java afgereisde veronderstelde Indiase 

bouwmeesters van de Boroboedoer.
80
 

In Brits-Indië werd het pleit niet volledig gewonnen door Herbert Baker en Sir Edwin Lutyens. 

Ondanks de eerder geuite reserves moesten ze, onder invloed van de politiek, geabstraheerde 

Indiase ornamenten gebruiken op de classicistische regeringsgebouwen in New Delhi.
81
 (afb.76 

rechts en Afb.77) 

 

 

Afb.77 New Delhi, Viceroy’s palace, 1931, Sir Edwin Lutyens 

 

                                            
80 Wolff Schoemaker: 1924a, p.6-10 
81 Crinson: 2003, p. 11 
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Na de oorlog 

 

De Indische architectuur in statu nascendi werd ingehaald door de internationale politieke 

ontwikkelingen. Door de Tweede Wereldoorlog was de situatie in Nederlands-Indië totaal anders 

geworden. Enkele architectenbureaus zoals Job & Sprey, Liem Bwan Tjie en Fermont, Hulswit & 

Cuypers slaagden er aanvankelijk in de draad weer op te pakken maar het aantal opdrachten was 

erg klein. Maclaine Pont werd gevraagd om les te geven aan de Technische Hogeschool te 

Bandoeng. Maar door ziekte moest hij om uitstel vragen en hij vertrok voor verlof naar Australië. 

Na zijn genezing, medio augustus 1946 kon Maclaine Pont niet terug naar Nederlands-Indië omdat 

het geld daarvoor op was. In plaats daarvan reisde hij, met tegenzin, naar Nederland.
82
 In de jaren 

van strijd die volgden op het uitroepen van de onafhankelijkheid lag de nieuwbouw nagenoeg stil. 

Wolff Schoemaker en R. Roosseno Soerjohadikoesoemo (een vroegere compagnon van Soekarno) 

werkten in 1948 aan een groot hotel in Batavia maar of dat project is uitgevoerd is 

onwaarschijnlijk.
83
 President Soekarno, die contacten onderhield met de bouwkunde studenten van 

het Institut Teknologi Bandung (de naam voor de opvolger van de Indische Technische 

Hogeschool), nam het initiatief tot de opening van een afdeling voor Bouwkunde aan de Faculteit 

van Technische Wetenschap.
84
 In 1951 werd ir. F. Dicke geïnaugureerd als gewoon hoogleraar 

bouwkunde. Dicke beschouwde dat moment als het begin van de architectenopleiding in 

Indonesië: “Hoe voortreffelijk ook het werk van mijn beide reeds overleden collega’s Schoemaker 

en Lemei is geweest”, “alleen de zeer begaafden wisten zich in de practijk tot zelfstandige 

architecten op te werken” [Voor] “menig civiel ingenieur was architectuur niet meer dan een 

hulpmiddel bij of een toevoeging aan een civiel ontwerp” […waardoor] “de bouwkunst nogal eens 

in de verdrukking is geweest”. 
85
 Deze opmerkingen zijn niet onverwacht want Dicke had gewerkt 

voor het architectenbureau Fermont, Hulswit en Cuypers, dat in Nederlands-Indië het sterkst 

vasthield aan de Nederlandse bouwkunsttraditie.  

De nog actieve Nederlandse architecten uit de vooroorlogse periode kregen het steeds 

moeilijker. De meeste vertrokken nadat Nederlandse onderdanen in Indonesië vanaf 1956 geen 

eigen bedrijf meer mochten bezitten. De enkeling die achterbleef kon nog wel verder werken, maar 

alleen als geassocieerde van een Indonesische collega.
86
 

 

Soekarno 

 

In de loop van de jaren vijftig drukte president Soekarno, die zeer hechtte aan zijn titel ‘civiel 

ingenieur’, steeds meer zijn stempel op de architectuur en stedenbouw. Hij zocht de toekomst van 

de Indonesische architectuur niet in de eigen geschiedenis. Dat was volgens hem een achterhaald 

                                            
82 Leerdam: 1995, p.18; Jessup: 1975, p.72 & 87 
83 Brief van C.P. Wolff Schoemaker aan President Soekarno, 9 mei 1948. BuZa, Geheim Archief Nefis. 

84 Kwee: 2004, p.159 

85 Dicke: 1951 
86 Segaar-Höweler: 1998, p.16 
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romantisch ideaal uit de koloniale tijd.
87
 Soekarno streefde ernaar Indonesië bij elkaar te houden en 

de inheemse bouwstijlen waren in zijn ogen niet alleen ouderwets maar benadrukten ook nog eens 

de grote verscheidenheid van culturen binnen het land. Een hernieuwde discussie over een eigen 

stijl, zoals teweeg was gebracht door de eerste generatie Nederlands-Indische architecten en waarin 

die verscheidenheid zou worden benadrukt was daarom zeer ongewenst.  

De nieuwe architectuur zou tot uitdrukking moeten brengen dat het nieuwe Indonesië was 

omgevormd van een kolonie tot een moderne nationale staat. De grote voorbeelden zag Soekarno 

in de moderne Europese architectuur, niet in de Amerikaanse, dat vond hij maar een afgeleide van 

Europa.
88
 In Jakarta werd geen groot ontwerp uitgevoerd zonder zijn toestemming. Van 

verschillende ontwerpen is bekend dat Soekarno eigenhandig wijzigingen aanbracht.
89
 De 

prestigieuze bouwwerken die Soekarno in de jaren ‘60 initieerde, en financierde met de Japanse 

herstelbetalingen, zijn allemaal in een modernistische, internationale stijl opgetrokken. Veel van 

deze gebouwen zijn ontworpen door buitenlandse architecten.  

 

  

Afb.78 Jakarta, Jalan Thamrin, 2002 Afb.79 Jakarta, Hotel Indonesia, 1960, 

architect A. Sörensen                 

  

Een kenmerkend voorbeeld is Hotel Indonesia uit 1960 (afb.79) aan de Jalan Thamrin te Jakarta, 

één van de nieuwe boulevards die Soekarno door Jakarta had laten trekken. (afb.78) Dit veertien 

verdiepingen hoge hotel is waarschijnlijk ontworpen door de Deens/Amerikaanse architect Abel 

Sörensen.
90
  

Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die in andere jonge staten. Zo gaf India’s president 

Nehru de prestigieuze opdracht om het bestuurlijke centrum van de nieuwe hoofdstad van de 

provincie Punjab ‘Chandigarh’ te ontwerpen in 1951 aan één van de coryfeeën van het moderne 

bouwen, Le Corbusier. Hetzelfde proces voltrok zich in Brazilië waar Oscar Niemeyer in 1958 de 

opdracht verwierf voor het ontwerpen van de nieuwe regeringsgebouwen van ‘Brasilia’, de nieuwe 

                                            
87 Briefwisseling van auteur met de architect ir. Harry Kwee. Hij studeerde in 1958 af aan de faculteit bouwkunde van de Technische 
Hogeschool te Bandoeng. Kwee was medeoprichter van architectenbureau Estetika. Hij heeft veel gebouwd in Jakarta en maakte deel 

uit van de groep architecten die werkten in opdracht van President Soekarno. 

88 Kwee Hin Goan: 1996, p.17 “De beste Amerikaanse architecten komen uit Europa”; De Vletter: 1997, p.100. Citaat van de architect 
Kwee Hin Goan: “Amerika had geen eigen architectuur volgens de president (i.e. Soekarno). De architecten daar baseerden zich 

immers ook op Europese architectuur” 

89 idem, p.99, en Giebels: 2001, p.279 
90 Akihari: 1990, p.74. Giebels noemt Silaban als architect. Giebels: 2001, p.277 
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hoofdstad van Brazilië. Soekarno heeft zelf een bezoek gebracht aan Brasilia. Ondanks zijn liefde 

voor de architectuur was hij niet erg onder de indruk van de moderne glasarchitectuur van 

Niemeyer. Soekarno bewonderde de stedenbouwkundige opzet van Brasilia, maar had minder 

waardering voor de architectonische vormgeving van de gebouwen. Het presidentiële paleis, dat 

wordt gespiegeld in de omringende waterpartijen, leek volgens hem door het vele glas meer op een 

groot restaurant of een showroom dan op het paleis van een president.
91
  

De achtergrond van de snelle en wonderbaarlijke modernisering van de bouwkunst in 

Indonesië ligt niet zozeer in het doelbewust kiezen voor die richting maar Soekarno wilde 

moderniseren en bovenal wilde hij graag bewijzen dat Indonesië net zo goed kon bouwen als 

andere moderne landen.
92
 Daar komt nog bij dat het een bijna onmogelijke opdracht is voor een 

uitgestrekt land met veel regionale verschillen, dat zich net heeft bevrijd van langdurige 

overheersing, om uit het niets een eigen, moderne architectuurstijl te ontwikkelen die symbool kan 

staan voor de nationale identiteit.
93
 

 

Jengki style 

 

Op het gebied van de woningbouw ontstond er na 1945 een lastige situatie. Niet alleen waren 

architecten zeldzaam, er was ook moeilijk aan goede bouwmaterialen te komen. In de jaren vijftig 

ontstond er toch een nieuwe bouwstijl. Net als in de kantoor- en hotelbouw was deze stijl modern 

en gaf geen blijk van enige binding met de omgeving van de gebouwen. In Indonesië is deze stijl 

bekend geworden onder de naam Jengki style (afb.80) een verbastering van het woord Yankee, de 

bijnaam van de Amerikaanse soldaat. Deze stijl lijkt los te staan van de ontwikkelingen elders in 

de wereld. Typerend zijn de lessenaardaken of ongelijke schilddaken, schuin geplaatste wanden en 

natuurlijke ventilatie door grote louvrepanelen en gresbuizen in de gevel. Om deze ontwerpen 

hangt een sfeer van vrijheid, los van alles en iedereen. Ze waren vooral afkomstig van jonge 

bouwfirma’s en studenten van The Bandung Institute of Technology, de vroegere Technische 

Hogeschool. 
94
 Maar ook architectenbureaus als Job en Sprey, waarvan de beide firmanten al actief 

waren vanaf 1920, hebben in deze stijl gewerkt. 
95
   

 

                                            
91 Kwee: 2004, p.163 

92 Prijotomo: 1996 
93 Vale: 1992 

94 Prijotomo: 1996 

95 Kwee: 2004, p.102. Kwee werkte voor Job en Sprey, hij spreekt van “Djenki style”  Over deze stijl en haar vertegenwoordigers is 
nog maar heel weinig bekend. 
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Afb.80 Boven: Sarangan, woonhuis in Jengki stijl, architect en bouwjaar onbekend. Onder: 

Jakarta, woonhuizen in Jengki stijl in de wijk Kebajoran Baru, 1954, architectenbureau Job & 

Sprey. 
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Deel III B Nieuwe gebouwtypen 

 

Utilitaire gebouwen zoals kantoren, scholen, hotels en fabrieken zijn gebouwen/functietypen die in 

de Indische archipel nog volstrekt onbekend waren. In de taal van het land ontbraken dan ook de 

begrippen om dergelijke gebouwen aan te duiden. In de Indonesische woorden ‘kantor’ en ‘pabrik’ 

zijn de Nederlandse wortels duidelijk herkenbaar.  

 

Utilitaire bouw  

 

Opslagloodsen behoorden, naast fortificaties en woonhuizen tot de eerste typen gebouwen die de 

Nederlanders in Indië bouwden. Ze hebben hun basale vorm gemeen met de loodsen waarin 

productiefaciliteiten werden ondergebracht. Hierin werden de producten gemaakt of opgeslagen tot 

zij naar Nederland of elders op de wereld werden vervoerd. Gebouwen voor opslag van goederen 

waren al wel bekend, in het Indonesisch worden deze gebouwen aangeduid met het woord 

‘Goedang’.
1
 De loods is wellicht het meest voorkomende gebouwtype dat de Nederlanders in de 

kolonie hebben neergezet. Door de lage status is er maar weinig informatie bewaard gebleven over 

dit soort tijdelijke gebouwen. Het boek “The importance of Java seen from the air”, uitgegeven in 

1928 staat er vol mee.
2
 De aanpassing van deze gebouwen aan het tropische klimaat bestaat vrijwel 

steeds door het aanbrengen van een verhoogd middendeel van het dak om de warme lucht af te 

voeren. Verder zijn deze gebouwen volstrekt uitwisselbaar, ze staan op elk willekeurig 

industrieterrein. (afb. 81-84) 

 

 

Afb.81 Batavia, NV Lever’s zeepfabriek  

 

                                            
1 Het woord ‘Goedang’ is afkomstig uit India. Het begrip heeft in heel Azië dezelfde betekenis: opslagplaats. Er is zelfs een ‘vertaling’ 
in de verschillende varianten van Aziatisch Engels: “Godown”. 

2 De Vries: 1928. Dit boek is een prospectus ter gezamenlijke bevordering van de koloniale handel en industrie. Voor het eerst wordt 

hier gebruik gemaakt van de combinatie van moderne techniek, het (militaire) vliegtuig en het fototoestel, om een (letterlijk) overzicht 
te geven van industrie, handel en landbouw op Java.  
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Afb.82 Batavia, links Gimborn lijmfabriek, rechts Regnault’s verffabriek  

 

 

Afb.83 Tjilatjap, opslagloodsen van NV Kwik Hoo Tong 
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Afb.84 NIKAS Veem, opslag & transport, Tandjong Priok, loodsen en lichters  

 

Door de pragmatische instelling van de eigenaren/opdrachtgevers kregen de loodsen maar weinig 

architectonische aandacht. Voor een architect was in deze situatie geen plaats, die werd alleen 

gezien als een extra kostenpost. Daarom werden ingenieurs ingezet voor het ontwerpen van deze 

gebouwen en kregen zij hun vorm vanuit de functie waarvoor zij werden opgericht. (afb.85) Niet 

alleen in de vorm maar ook aan het materiaalgebruik is te zien dat deze gebouwen een tijdelijk 

karakter hebben.  

 

 

Afb.85 Droogschuren voor tabak op Noord-Sumatra  
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Dat desondanks toch interessante bouwwerken zijn ontstaan toont de hieronder afgebeelde 

theefabriek uit ca. 1925 op de oostkust van Sumatra. Het staccato van ramen is indrukwekkend. 

(afb.86) 
3
  

 

 

Afb.86 Theefabriek Sumatra, plaats en architect onbekend. De kans dat dit gebouw niet meer 

bestaat is aanzienlijk 

 

Na het afschaffen van het cultuurstelsel en het staatsmonopolie op nijverheid en handel in 1870 

groeide de economische activiteit in Nederlands-Indië. Het aantal particuliere bedrijven nam in 

aantal enorm toe. De concurrentie tussen bedrijven werd steeds groter. In herkenbaarheid, status en 

prestige ging het uiterlijk van bedrijfspanden een steeds belangrijker rol spelen. Architecten 

werden ingezet in deze strijd en zo heeft ook Wolff Schoemaker gebouwen voor opslag van 

goederen ontworpen, waarschijnlijk veel meer dan het enkele voorbeeld dat hier gegeven kan 

worden. Van een verbouwing van een dergelijke goedang van omstreeks 1922 zijn twee foto’s 

bewaard gebleven (afb.87-88). Op deze foto’s zien we de oude en de nieuwe situatie. Bij de 

verbouwing is de praktische hoofdvorm van het oude gebouw gehandhaafd. De hoge plint en de 

ingangspartij, die wat ornament heeft gekregen dat veel lijkt op dat van de Bandoengse Jaarbeurs, 

geven de nieuwbouw een eigentijdse verschijning. 

                                            
3 Helaas zijn noch locatie noch ontwerper van dit gebouw bekend. De foto is afkomstig uit een serie platen behorende bij een lespakket 

over Nederlands-Indië voor het onderwijs. Het lesmateriaal werd in 1931 uitgegeven door Wolters. De foto moet voor die datum zijn 
gemaakt. Lekkerkerker: 1931 
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Afb.87 Semarang, agentschap Sociëta Commissionaria di Esportazione e di Importazione 

Oriëntale, negentiende eeuw, architect onbekend. Situatie vlak voor de verbouwing van ca. 1922 

 

 

Afb.88 Semarang, goedang voor agentschap Sociëta Commissionaria di Esportazione e di 

Importazione Oriëntale, nieuwbouw door C.P. Schoemaker en associatie, circa 1922. (oeuvre nr. 

55) Rechts boven: detail nieuwe ingang 
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De Jaarbeurs 

 

De Eerste Wereldoorlog bracht ook Nederlands-Indië in problemen en toonde door “Gebrek aan 

tal van artikelen ….. genoegzaam aan in welke mate Indië van het buitenland afhankelijk was”. 

Veel “voorwerpen van dagelijksche behoefte” werden in de eerste jaren van deze oorlog nog 

betrokken vanuit Amerika of Japan maar naarmate de oorlog vorderde en Amerika ook ging 

deelnemen aan de strijd werd “in sterke mate de onwenschelijkheid voelbaar ……. van het 

verschijnsel, dat in een land met zulke rijke hulpbronnen als Indië, zelfs de meest eenvoudige 

voorwerpen uit westersche landen worden aangevoerd, terwijl de grondstoffen voor de 

vervaardiging daarvan, toch dikwijls in ruime mate voorhandig zijn.” Deze situatie leidde ertoe 

dat in Bandoeng een comité in het leven geroepen werd om de eigen industrie van Nederlands- 

Indië te stimuleren. Dit comité, bestaande uit vertegenwoordigers van banken, handel, industrie en 

pers nam het initiatief om een permanente Jaarbeurs op te richten. Het idee achter dit instituut was 

”om in een land met een nog opkomende industrie, die haar afzetgebied voetje voor voetje 

veroveren moet en aan export nog nagenoeg niet kan denken, te komen tot een doeltreffend 

propagandistisch geheel” [om] “op krachtige wijze de industrieele ontwikkeling dezer gewesten 

[te] helpen bevorderen en daardoor de maatschappelijke welvaart te verhoogen”  

Wolff Schoemaker werd lid van de technische commissie van het bovengenoemde comité en 

kreeg de opdracht om het gebouw te ontwerpen.
4
 De Jaarbeurs is het eerste gebouw waaraan de 

naam van Wolff Schoemaker verbonden is. Op 21 juli 1919 werden de commissies gevormd om de 

bouw te begeleiden en al een klein jaar later, op 17 mei 1920 kon de eerste tentoonstelling geopend 

worden.  

Het hoofdgebouw is volledig symmetrisch van opzet en heeft een kruisvormige aanleg met 

lagere aanbouwen in de hoeken van het kruis. (afb.90) Wolff Schoemaker laat met dit gebouw zien 

dat hij inspiratie vond in het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Het 

hoofdvolume van de Jaarbeurs heeft dezelfde basisvorm als diens Unity Church uit 1905. (afb.91) 

Het idee van de tempel past ook bij deze tempel van de economie. In 1923 heeft Wolff 

Schoemaker bij het ontwerpen van de Bethelkerk (oeuvre nr. 35, Afb.146) opnieuw gebruik 

gemaakt van deze basisvorm. Eén van de benen van het kruis van de Jaarbeurs heeft een 

verhoogde middenpartij om aan te geven dat zich aan deze kant van het gebouw de hoofdingang 

bevindt. De ingang wordt bovendien aangegeven door de luifel, een plaat beton die aan de buiten-

zijde rust op vier- dubbele pilaren. Verder heeft het gebouw een brede daklijst om te voorkomen 

dat de bijna loodrecht invallende zonnestralen de muren teveel opwarmen. 

Het gebouw is spaarzaam voorzien van geometrische decoraties en ook in het interieur zijn 

door de architect versieringen aangebracht. Naast de geometrische ornamenten op de dragende 

kolommen zijn er ook figuratieve ornamenten zowel westerse als in Indiserende stijl. 

  

 

                                            
4 Voor de informatie over de jaarbeurs is gebruik gemaakt van de catalogus van de eerste Jaarbeurs in 1920, p. 38/39 en het Indisch 
Bouwkundig Tijdschrift jrg. 23, 1920 p.213 – 214 en p.232 - 234 
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Afb.89 Bandoeng, Jaarbeurs, 1920 (oeuvre nr. 7), boven: de atlanten  

 

      

Afb.90 Bandoeng, Jaarbeurs, 1920, plattegrond, rechts: kalakop op pilaster 
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Afb.91 Oak Park (USA), Unity Church, 1905, architect F.L. Wright 

 

Er zijn Javaanse kalakoppen als bekroning aangebracht op een aantal pilasters (afb.90) en “In den 

hoofdgevel ….. zijn drie meer dan levensgrote mannenfiguren, van Bobos trachiet gemodelleerd, 

geplaatst, die in enigszins gebukte houding de afdekking veronderstellen te dragen.” 
5
 (afb.89) Zij 

stellen drie identieke atlanten voor, naakte mannenfiguren met de handen in de nek. De beelden 

werden door Wolff Schoemaker zelf ontworpen en “in het ruwe bekapt door inlanders, terwijl 

genoemde ingenieur [i.e. Wolff Schoemaker] na het opstellen ter plaatse zelf de laatste hand aan 

de afwerking legde”. 
6
  

 

Handelsgebouwen  

 

In de centra van de steden bouwde men vanaf het midden van de negentiende eeuw, nadat de 

handel werd vrijgegeven, veel kantoren voor handelsfirma’s en banken. Door bewaard gebleven 

archieven van banken en handelsbedrijven is het aantal bekende ontwerpers van dit soort 

gebouwen veel groter dan dat van individuele woonhuizen. Net als voor veel andere architecten 

vormen handelsgebouwen ook de hoofdmoot van het oeuvre van Wolff Schoemaker. In het begin 

van zijn carrière ontwierp Wolff Schoemaker traditionalistische kantoorgebouwen. Deze 

gebouwen zijn technisch al wel aangepast aan het klimaat met hoge plafonds, dubbele gevel en een 

groot dakoverstek. Hij gebruikte, net als vele anderen, ook nog af en toe de Rundbogenstill 

                                            
5 Indisch Bouwkundig Tijdschrift jrg. 23, 1920, p.213 
6 idem, p.213 – 214 en p.232 - 234 
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(afb.92) zoals in het kantoorgebouw voor de firma Lindeteves Stokvis te Medan. (afb.93) Ook 

Klinkhamer & Ouëndag (afb.50) en Maclaine Pont (afb.5) pasten deze stijl in de periode 1902 – 

1911 toe. De Rundbogenstill sluit aan bij de vroegste, internationale ontwikkeling van 

kantoorgebouwen uit de negentiende eeuw die veelal in eclectische stijl werden uitgevoerd.
7
 Een 

belangrijke inspiratiebron voor kantoorgebouwen was het stadspaleis uit de renaissance: rustica of 

bogen op de begane grond; bogen, zuilen of pilaren op de eventuele verdieping. In Nederland riep 

de toepassing van deze stijl door architect prof. Henri Evers voor het Rotterdamse stadhuis in 1913 

al veel protesten op, Gratama sprak toentertijd zelfs van “kleingeestige onmoderniteit”, 
8
 in 

Nederlands-Indië werkte deze stijl nog wat langer door. Architect J. Gerber ontwierp bijvoorbeeld 

in 1920 het Departement van Gouvernementsbedrijven te Bandoeng (afb.48) nog in deze stijl. 

 

 

Afb.92 Batavia, kantoor Maclaine Watson & Co, 19e eeuw, architect onbekend 

                                            
7 Pevsner: 1976, p.213 e.v. 
8 Ibelings: 2003, p.25 
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Afb.93 Medan, kantoor Lindeteves- Stokvis, 1921 (oeuvre nr. 8) 

 

Van enkele gebouwen van Wolff Schoemaker zijn interieurfoto’s bewaard gebleven. Zij tonen 

kantoren/winkels met grote tot zeer grote open ruimtes. De plafonds zijn hoog en ook de ramen 

zijn hoog in de muur aangebracht. De bovenverdiepingen steunen op pilaren. Ook dit zijn 

aanpassingen aan het klimaat want muren beperken de natuurlijke ventilatie.  

 

  

Afb.94 Bandoeng, Kantoorboekhandel en   Afb.95 Soerabaja, Kantoorboekhandel en 

drukkerij Van Dorp, 1921 (oeuvre nr. 11)   drukkerij Van Dorp, 1923 (oeuvre nr. 31)   
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Afb.96 Medan, Lindeteves Stokvis Interieur, 1921     Afb.97 Batavia, winkelvereniging 

(oeuvre nr. 8)        Eigen Hulp, 1921 (oeuvre nr. 18) 

 

Om een ‘eigen’ beeld naar buiten te creëren werd de dubbele gevel intensief vormgegeven. 

Luchtopnamen laten zien dat achter de representatieve gevels grote en vooral functionele ‘hallen’ 

liggen met enorme daken, die zoals door De Bruijn beschreven, een goede ventilatie opleveren 

voor de onderliggende ruimte. Voorbeelden van dit soort gebouwen uit het werk van Wolff 

Schoemaker zijn: Kantoorboekhandel en drukkerij Van Dorp te Bandoeng (afb.94) en Soerabaja 

(afb.95), Lindeteves-Stokvis te Medan (afb.93 & 96) en winkelvereniging Eigen Hulp, 

Weltevreden. (afb.97 & 98)  

 

  

Afb.98 Batavia, winkelvereniging Eigen Hulp, links 1921 en rechts 2002 (oeuvre nr. 18)  

 

Het gebouw voor winkelvereniging Eigen Hulp is gebouwd in 1921. (afb.98) Dat jaar was voor de 

associatie van Wolff Schoemaker een redelijk succesvol jaar waarin zeven van de elf bekende 

ontwerpen gerealiseerd werden. Winkelvereniging Eigen Hulp werd rijk voorzien van Indische 

ornamenten en elementen zoals kalakoppen en een stupadak. Maar nauwelijks tien jaar later 

voldeed deze vorm van versiering al niet meer. De hoofdvorm van het gebouw was nog interessant 

genoeg voor een kantoor van de postspaarbank maar daarvoor werd het wel gestript van alle 

ornamenten. De kalakoppen werden verwijderd, de karakteristieke toren met stupadak verdween 

en maakte plaats voor een kap met pannen. In deze vorm bestaat het gebouw nog steeds en het 

herbergt tegenwoordig een postmuseum.  
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Afb.99 Soerabaja, Ontwerp skyscraper voor de machinehandel Becker & Co. ca. 1921. (oeuvre nr. 

57) In deze door Wolff Schoemaker gecomponeerde straat zijn twee van zijn andere ontwerpen 

schematisch weergegeven: het laagste gebouw in het midden is de gevel van de Nederlandse 

Handelmaatschappij (oeuvre nr.15) en rechts daarvan (Delco op de zijgevel) de firma Harrisons & 

Crosfield (oeuvre nr.1) 
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De handelsgebouwen van Wolff Schoemaker hebben doorgaans één verdieping. Hierop zijn, voor 

zover bekend, maar twee uitzonderingen: het ontwerp voor een skyscraper voor de firma Becker & 

Co. (Ca. 1921), (afb.99) en het ontwerp voor het hoofdkantoor van de Oei Tjong Ham Bank 

(1927), (afb.100). Het nooit uitgevoerde skyscraper-ontwerp maakt duidelijk dat Wolff 

Schoemaker onder de indruk was van het moderne bouwen zoals hij dat tijdens zijn Amerika reis 

in 1917 had gezien. Hij zag in Nederlands-Indië mogelijkheden voor deze zo typisch Amerikaanse 

bouwstijl. Maar het was pas onder het presidentschap van Wolff Schoemakers leerling Soekarno 

dat de vier verdiepingengrens werd doorbroken. Soekarno initieerde de bouw van Hotel Indonesia 

in Djakarta met 14 verdiepingen (afb.79). 

 

 

Afb.100 Semarang, ontwerp Oei Tjong Ham Bank, 1927 (oeuvre nr. 42) 

 

Wolff Schoemakers kantoorgebouwen hebben een internationale uitstraling. Hij lijkt zijn 

voorbeelden voor deze gebouwen eerder te zoeken bij de Weense architectuur van Otto Wagner of 

de Beaux Arts dan bij Nederlandse architectuur. De traditionele doosvorm is doorbroken met een 

torentje of een verhoging van de gevel, vaak om de plaats van de ingang te benadrukken. De gevel 

is gebroken door ten opzichte van elkaar verschoven massa’s. In de gevelwand liggen de 

horizontale en verticale elementen in verschillende vlakken. Wolff Schoemaker had een sterke 

voorkeur voor gebouwen met een symmetrische gevel. De sfeer van deze gebouwen is er een van 

rust, evenwichtigheid en bestendiging, eigenschappen die de door opdrachtgevers van bank- en 

kantoorgebouwen zeer werd gewaardeerd. 
9
 

                                            
9 Wolff Schoemaker: 1940, p.11 
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Afb.101 Ontwerp muziekhandel Seelig, 1918-1920 (oeuvre nr. 3) 

 

Wolff Schoemaker zag in de Indiase architectuur een goed voorbeeld voor Nederlands-Indië (zie 

p.90) Zelf liet hij dat niet alleen zien in de vele horizontale accenten die hij in deze architectuur zo 

waardeerde. Op verschillende ontwerpen voor handelsgebouwen zijn verticale elementen afgedekt 

met een dak in de vorm van een stupa of een pagode. Voorbeelden zijn winkelvereniging Eigen 

Hulp (afb.98) en de voorstudie voor het kantoor voor de firma A.C. Nix, waarin ook 

barokelementen herkenbaar zijn (afb.102) beide met op de middentoren een stupadak; 

muziekhandel Seelig met een cilindervormige hoekpartij voorzien van stupadak (afb.101); een 

voorontwerp voor Lloyd’s combinatie met pagodedaken op de hoeken (afb.103) en het ontwerp 

voor de NV West Java Handel My. (afb.104). Na 1923 komen deze dakvormen niet meer voor in 

de ontwerpen van Wolff Schoemaker.  
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Afb.102 Bandoeng, voorstudie voor handelsgebouw A.C. Nix uit 1919 (oeuvre nr.5)  

  

 

Afb.103 Semarang, Lloyd’s combinatie model 1, ca. 1923 (oeuvre nr. 36)  

  

Wolff Schoemaker heeft zijn ideeën voor goede architectuur overgedragen op zijn medewerker en 

leerling Van Oyen. Na 1925 zette Van Oyen het bedrijf in Semarang zelfstandig voort en maakte 

hij onder andere het ontwerp voor een vestiging van de Lindeteves-Stokvis autozaken. (afb.105) 

Het ontwerp toont duidelijk aan hoe zwaar hij op zijn leermeester leunt. De geometrische 

ornamentatie en de stupa dakvorm nam Van Oyen over van Wolff Schoemaker.  
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Afb.104 Bandoeng, ontwerp NV West Java Handel My, ca. 1918-1920 (oeuvre nr. 2) 

 

 

Afb.105 Ontwerp Lindeteves-Stokvis autozaken, zonder plaats, J.Th. van Oyen, >1925 (datering is 

af te leiden uit het feit dat Van Oyen zich presenteert als lid van de BNA, zijn aanvraag voor het 

lidmaatschap dateert van september 1925) 
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Grand Hotel Preanger  

 

Met het toenemen van de westerse bevolking en het stijgen van de welvaart nam ook de behoefte 

aan mobiliteit toe. In de tweede helft van de negentiende eeuw was al een aarzelend begin gemaakt 

met de aanleg van spoorwegen. Tegen 1940 was er een uitgebreid spoorwegnet van bijna 7300 km 

waarvan ca. 5400 km alleen al op Java.
10
 Tot het spoor en later het wegverkeer aan hun opmars 

begonnen was de boot het meest gebruikte vervoersmiddel in het eilandenrijk. Gouverneur-

generaal Daendels nam, vanuit militaire overwegingen, het initiatief om een weg over de gehele 

lengte van het eiland Java aan te leggen. Deze weg van 1000 km kreeg later de naam ‘Grote 

Postweg’. Ze werd binnen één jaar tijd, 1809, aangelegd.
11
 Vanaf dat moment bleef het wegennet 

groeien en de komst van de auto heeft dat proces nog meer versneld. In 1928 was Java goed 

ontsloten met ca. 21.000 km verharde weg. Bovendien was er het ‘Official Tourist Bureau of the 

Netherlands-Indies’, een non profit organisatie die het toerisme bevorderde.
12
 Het eiland Sumatra 

kon toen al met de auto 

worden doorkruist van Banda 

Atjeh in het noorden tot 

Lampung aan de zuidelijke 

punt, hemelsbreed een 

afstand van 1700 km. In 

hetzelfde jaar startte ook de 

eerste binnenlandse lijndienst 

met vliegtuigen van Batavia 

naar Bandoeng.
13
  

 

 

 

 

Afb.106 Bandoeng, Hotel Preanger aan het begin de jaren twintig, architect en bouwjaar onbekend 

 

De groeiende groep reizigers, handelaren, overheidsdienaren en ook steeds meer toeristen hadden 

onderdak nodig en in veel steden werden nieuwe hotels gebouwd en oude gemoderniseerd. 

Op landschappelijk mooie plaatsen zoals Lembang nabij Bandoeng werden luxe ressorts gebouwd. 

Eén van de grotere hotels in Bandoeng is nog altijd Grand Hotel Preanger dat in 1928 toe was aan 

modernisering en uitbreiding. 

Wolff Schoemaker ontwierp de nieuwbouw die in alles anders was dan de landelijke, oud-

koloniale villa van het oude hotel. (afb.106) Daarvoor in de plaats kwam een voor Wolff 

Schoemaker en voor Nederlands-Indië, rijk versierd gebouw van Wright-achtige allure. (afb.107) 

                                            
10 Van Ballegoijen de Jong: 1993, p.17 

11 De Jong: 1998, p.184; v.d.Doel:1996, p.15 

12 De Vries: 1928, p.318. 
13 Stibbe: 1929, p.238 e.v. 



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 18

Een gebouw dat paste in de jonge, stedelijke context, strategisch gelegen aan de Grote Postweg, de 

belangrijkste doorgaande weg van het land. Bij deze opdracht heeft Wolff Schoemaker volledig de 

vrije hand gekregen want aan geld was er geen gebrek. De beurskrach van oktober 1929 moest nog 

komen. De opdracht werd aangenomen voor 325.550 gulden.
14
 Wolff Schoemaker heeft optimaal 

van deze zeldzame gelegenheid gebruik gemaakt en een elegant en representatief gebouw 

ontworpen dat opvalt tussen de wat karig uitgevoerde gebouwen in de omgeving. Daarmee maakt 

het hotel op natuurlijke wijze reclame voor zichzelf. 

Het gebouw telt twee verdiepingen waarvan de rechter vleugel een aantal meters naar achteren 

ligt ten opzichte van de linker vleugel om zodoende ruimte vrij te maken voor een groot overdekt 

terras. Waar de twee vleugels aan elkaar sluiten bevindt zich de hoofdingang die nog eens extra 

gemarkeerd wordt door de grote luifel en het opvallend gedecoreerde verticale element daarboven 

dat het oogmerk van het gebouw is geworden.  

 

 

Afb.107 Bandoeng, Grand Hotel Preanger in de jaren 30 (oeuvre nr. 41) 

 

De hele ingangspartij is versierd met geometrische ornamenten waarin uiteenlopende materialen 

zijn toegepast: beton, keramisch tegels en onderdelen die gekapt zijn uit de locale ruwe lavasteen. 

De bekroning van het verticale element (afb.111) lijkt op het dak van het Hollyhock huis van 

Wright. (afb.112) De lichtgekleurde betonnen ornamenten aan de gevel doen denken aan de 

patronen van Indonesisch 'ikat' weefsel 
15
 (afb.108) maar Wolff Schoemaker kan zich ook hebben 

laten inspireren door de typografie die H.Th. Wijdeveld gebruikte voor het tijdschrift Wendingen. 
16
 

                                            
14 “Contract van Aanneming en Aanbesteding” met aannemer H. Buys van augustus 1928: (afgedrukt bij oeuvre nr. 41). Ter 
vergelijking, de N.I.H.Bank werd 10 jaar later aanbesteed voor f 258.000. (Archief N.I.H.Bank, NA) 

15 Ikatweefsel is een specifiek Indonesisch weefproduct met ingeweven patronen waarin geen gebogen lijnen voorkomen. 

16 Bijvoorbeeld de omslag van jaargang 3, nummer 10, van oktober 1920, over Mendelsohn. De organische vormen van Mendelsohn’s 
ontwerpen zijn later terug te vinden bij de villa Isola zie.p.222 
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Rechts van de entree ligt een groot overdekt terras dat, als de voorgalerij van een Indisch woonhuis 

de binnen- en buitenwereld met elkaar verbindt. Dit is een typisch regionaal element in het gebouw 

dat verder vooral internationale allure heeft. Het zou in geen enkele wereldstad misstaan. Met dit 

gebouw liet Wolff Schoemaker zien dat hij de ambities van Bandoeng om de nieuwe hoofdstad 

van Nederlands-Indië te worden goed heeft aangevoeld. 

 

           

Afb.108 Bandoeng, Grand Hotel Preanger, geometrische versiering van gevel en de lamp, situatie 

in 2002  

 

De ingangspartij vormt samen met een enigszins vergelijkbaar blok dat de linkerkant van het 

gebouw afsluit en de pilaren van de terrasluifel het verticale accent. Het horizontale accent van het 

gebouw wordt bepaald door de banden van aaneensluitende vensters (Wolff Schoemaker heeft 

schuiframen toegepast om de strakke lijnen van de gevel niet te doorbreken) en de daarboven 

aangebrachte driedubbele lijsten waartussen zich ontluchtingsroosters bevinden. Ook hier 

ontbreekt de overstekende dakrand niet aan dit monumentale pand. Bij de linker hoek van het 

gebouw valt een enorme lamp op. (afb.108) Deze hanglamp is speciaal voor deze plek ontworpen.  

(zie blauwdruk p.344 ) Op de pilaren die de luifel van het terras dragen staan ook speciaal voor die 

plaats gemaakte lantaarns. (afb.111) Wolff Schoemaker heeft vaker lantaarns opgenomen in zijn 

ontwerpen, bijvoorbeeld bij Sociëteit Concordia (oeuvre nr. 9) en oliefabriek Insulinde (oeuvre nr. 

10). Vreemd genoeg ontbreekt de lamp op de afbeelding uit de jaren dertig. (afb.107) 

Het Imperial Hotel te Tokyo van Frank Lloyd Wright, dat gereed kwam in 1916 heeft 

overduidelijk model gestaan voor Grand Hotel Preanger. Het Imperial Hotel werd in Nederland 

door H.P. Berlage gepubliceerd in het tijdschrift Wendingen. Nummer 4 van het jaar 1921 was 
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geheel aan F.L. Wright gewijd. Zoals op p.57 al is vermeld had Wolff Schoemaker exemplaren van 

Wendingen, de Stijl en Studio in zijn bibliotheek. Het is alleen niet bekend of dat al in deze periode 

is, maar Nederlandse tijdschriften kenden een goede verspreiding in Nederlands-Indië. 
17
 

 

 

Afb.109 Bandoeng, Grand Hotel Preanger in 2002. Net als bij het Imperial Hotel zijn luifel en 

andere elementen versierd met geometrisch ornament in lavasteen  

 

 

Afb.110 Japan, Tokyo, Imperial Hotel, 1922, architect F.L. Wright 

                                            
17 Wendingen 4 (1921)11; Jessup: 1988, p.152: Noot 6.  
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Afb.111 Bandoeng, Grand Hotel Preanger     Afb.112 Los Angeles, Hollyhock House, architect 

in 2002 horizontale en verticale accenten       F.L. Wright, 1920  

 

Beide gebouwen hebben een levendig exterieur met verschoven massa’s en een vergelijkbaar spel 

van verticale en horizontale accenten. (afb.109-112) De ruitvorm en de schuine lijnen die Wright 

heeft toegepast in het interieur van het Imperial Hotel komen, op bescheidener schaal en in hout in 

plaats van steen, terug in het Grand Hotel Preanger. (afb.113-116) 

 

 

Afb.113 Japan, Tokyo, Imperial Hotel, 1922, architect F.L. Wright  
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Afb.114 Bandoeng, Grand Hotel Preanger, 1929 

 

 

Afb.115 Japan, Tokyo, Imperial Hotel, 1922, architect F.L. Wright. Ontwerptekening met 

ruitmotief 
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Afb.116 Bandoeng, Grand Hotel Preanger, 1929 glas-in-lood met ruitmotief, pilaren gehakt uit 

lavasteen 

 

De uitvoering van het gebouw was in handen van Bouwkundig Bureau H. Buys. Buys verplichtte 

zich het karwei op te leveren voor 1 november 1929, maar de gezelschapsruimtes op de parterre 

moesten “zo spoedig mogelijk” worden opgeleverd.
18
 Het gewapend betonwerk werd uitbesteed 

aan de Hollandsche Beton Maatschappij. In Grand Hotel Preanger werd voor het eerst in Bandoeng 

een lift toegepast. Oudere inwoners van Bandoeng vertellen dat zij graag ‘speelden’ met dit 

nieuwe, onbekende fenomeen. 

 

Bankgebouwen 

 

De eerste kredietverschaffer in Nederlands-Indië was de Nederlandsche Handelmaatschappij, door 

Koning Willem I opgericht in 1824. Deze instelling kreeg de opdracht om de export van 

Nederlands-Indië en de import van koloniale producten in Nederland terug te veroveren op de 

Engelse en Amerikaanse handelshuizen die deze handel domineerden in de jaren na de ondergang 

van de VOC In de periode tot 1881 volgden nog zeven andere maatschappijen zoals de Javasche 

Bank in 1828, de Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij in 1857 en de Nederlandsch 

                                            
18 Contract met de aannemer. (Archief N.I.H.Bank, NA) 
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Indische Handelsbank in 1863.
19 

Sommige van deze instellingen bleven meer handelshuizen dan 

echte banken. De echte bancaire zaken namen pas een grote vlucht toen na 1870 het particuliere 

bedrijfsleven zich mocht gaan ontwikkelen. De Javasche Bank nam in Nederlands-Indië een 

centrale plaats in, zij was de ‘staatsbank’, verantwoordelijk voor de geldcirculatie.
20
 

  

   

Afb.117 Medan, Javasche Bank, architect M.J. Hulswit, 1907  

 

In 1885 was M.J. Hulswit één van de eerste zelfstandige architecten die in Nederlands-Indië 

arriveerde. Hij bouwde onder andere de kathedraal van Batavia (afb.140) en werd later 

medeoprichter van NV Architecten en Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en 

Ed. Cuypers te Amsterdam. Tussen 1907 en 1937 bouwde dit bureau een serie in classicistische 

stijl vormgegeven kantoren voor de Javasche Bank, verspreid over de hele archipel (afb.117). 

Berlage beoordeelde het werk van dit bureau, dat model staat voor de traditionele stroming in de 

koloniale architectuur, als “gemoderniseerde en daardoor slappe renaissance”. 
21
  

Wolff Schoemaker bouwde zijn eerste bankgebouw in 1922, het kleine filiaal van de 

Nederlandsch Indische Handelsbank in Weltevreden (oeuvre nr. 27) Dit gebouw is traditioneel 

vormgegeven met zuilen en een schuin dak. In 1928 volgde een tweede grote opdracht, de 

Koloniale Bank te Soerabaja (afb. 118, oeuvre nr. 39) die geheel in beton werd uitgevoerd. 

 

                                            
19 Korthals Altes: 2004, p.38  

20 Stibbe: 1929, p.213 e.v. en De Bree: 1928, H.4 & 5 
21 Berlage: 1931, p.31 
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Afb.118 Soerabaja, Koloniale Bank, 1928 (oeuvre nr. 39) 

 

Het hoofdkantoor van de Nederlandsch Indische Handelsbank NV  

 

Villa ‘Isola’ is Wolff Schoemakers belangrijkste werk in de woningbouw, in de categorie 

handelsgebouwen speelt het nieuwe hoofdkantoor voor de Nederlandsch Indische Handelsbank 

NV deze rol. Wolff Schoemaker publiceerde zelf in het boek dat ter herinnering aan de opening 

van het gebouw in 1940 door de bank werd uitgegeven.
22
 Vol trots heeft de bank het nieuwe 

gebouw (toen nog in wording) in de vorm van een grote maquette aan het Nederlandse publiek 

getoond op de tentoonstelling ‘Rotterdam – Batavia’ die werd gehouden van juni tot en met 

december 1939. 
23
 Al in 1935 nam de directie van de Nederlandsch Indische Handelsbank het 

besluit om te Batavia een nieuw hoofdkantoor te bouwen. Het oude kantoor (afb.119) was 

gedateerd en te klein geworden om de ambities van de bank nog langer uit te kunnen dragen. Hoe 

en waarom Wolff Schoemaker als eerste werd benaderd voor het leveren van het ontwerp is niet 

bekend. Er is geen prijsvraag of openbare inschrijving geweest. Wolff Schoemaker was door het 

bouwen van het filiaal in Weltevreden (zie vorige pagina) al wel een bekende van het concern. 

Wolff Schoemaker was in 1935 de enige professor/architect met een paar spraakmakende 

ontwerpen op zijn naam zoals het Grand Hotel Preanger en de villa ‘Isola’.  

De Amsterdamse bankdirectie eiste stevige invloed in het ontwerp en wilde naast Wolff 

Schoemaker nog een “ter plaatse woonachtige architect” -Wolff Schoemaker woonde in 

Bandoeng- bij het ontwerp betrekken. De reden achter dit besluit is niet duidelijk maar kan te 

maken hebben met de reputatie van Wolff Schoemaker die hem ook al een benoeming in Delft  

                                            
22 De informatie en aanhalingen die voor dit hoofdstuk zijn gebruikt komen uit Wolff  Schoemaker 1940. Aanvullende informatie is 

afkomstig uit Archief H.J. Schoemaker en de briefwisseling tussen Wolff Schoemaker en Joop Reichert,  

Archief Reichert.  
23 Verslag Raad van Commissarissen 28 mrt – 25 april 1939 (NA); Boerman: 1939, p.135. Deze maquette is helaas verdwenen. 
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Afb.119 Batavia, kantoor Nederlandsch Indische Handelsbank, 1878, architect onbekend.  

 

deed mislopen. (zie deel 1). Misschien was men al bekend met Wolff Schoemakers aanstaande reis 

van naar Europa of wilde men naast de flamboyante professor een betrouwbare figuur. Als lokaal 

architect koos men iemand met een degelijke staat van dienst: de Bataviasche architect J.F.L. 

Blankenberg. Blankenberg (1888-1958) was op dat moment ruim twintig jaar in Nederlands-Indië 

actief als zelfstandig architect. Hij bouwde in die tijd een ruim oeuvre op en was ook voorzitter 

van de Nederlandsch-Indische Architectenkring, de NIAK. Blankenberg werkte in dezelfde 

periode onder andere aan gebouwen voor Radio Holland te Tandjong Priok, de Nederlandsch-

Indische Radio Omroep Maatschappij te Batavia en een kantoor voor de Borsumij te Semarang. 

(afb.120) Aan dat laatste gebouw is te zien dat Blankenberg werkt in een stijl die affiniteit laat zien 

met het Nieuwe Bouwen. 
24
  

Wolff Schoemaker en Blankenberg hebben een hele serie oriënterende studies gemaakt 

(afb.121 t/m 126) maar de directie van de bank leek nog niet goed te weten welke kant zij uit 

wilde. Veel wijzigingen in het ontwerp waren hiervan het gevolg en dat gaf aanleiding tot 

misverstanden. Deze misverstanden waren er mogelijk de oorzaak van dat “Blankenberg zich 

genoopt heeft gevoeld zich gedurende den bouw terug te trekken”.
25
 Na het vertrek van 

Blankenberg werd Prof. Ir. Richard Schoemaker, die in Nederland op het punt stond om naar de 

kolonie te vertrekken, benaderd om deel te nemen aan het bouwproces dat al in gang was gezet. 

Hij trad toe tot de bouwdirectie gedurende de periode dat hij zijn broer verving aan de ITH te 

                                            
24 Voor het overige werk van Blankenberg: Akihari: 1990, p.93-94 
25 Wolff Schoemaker: 1940, p.5 
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Afb.120 Semarang, gebouw Borsumij, 1938, architect J.F.L. Blankenberg  

 

Bandoeng (aug. 1938-okt. 1939). Wolff Schoemaker verbleef tezelfdertijd in Nederland en nam 

aldaar de taak waar van Richard als hoogleraar aan de TH te Delft. Wolff Schoemaker onderhield 

in Nederland intensieve contacten met de directie van de Nederlandsch Indische Handelsbank en 

de leveranciers van materialen voor het nieuwe bankgebouw. Nog voor de voltooiing van het 

gebouw keerde Wolff Schoemaker terug naar Nederlands-Indië. 

De directie van de bank heeft zich erg dankbaar getoond ten opzichte van de gebroeders 

Schoemaker die er een pedagogische taak in hebben gezien om de opdrachtgever te begeleiden in 

het ontwerpproces. De bankdirectie kwam tot nieuwe inzichten over de relatie tussen architectuur 

en organisatie. Men leerde dat “de grondbeginselen van architectuur en een doelmatige 

organisatie in wezen overeenstemmen en zij (n.b. de bankdirectie) heeft daarvan een dankbaar 

gebruik gemaakt, om de organisatie van het bedrijf in zijn nieuwe omgeving op deze basis in te 

richten”. De directie schreef verder in het voorwoord van het boek dat werd uitgegeven ter 

gelegenheid van de ingebruikname: “Door het onderhouden van een doorlopend innig contact 

hebben zich geleidelijk de richtlijnen ontwikkeld, welke den bouw hebben bepaald.; de bouwheer 

heeft daarbij ervaren dat het verstrekken van een bouwopdracht geen sinecure is, wanneer in 

overleg met bouwmeesters er naar gestreefd wordt de bedoelingen van den bouwheer tot 
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uitdrukking te brengen”.
26
 Het gevolg was dan ook dat men ”in het bouwwerk van thans …. 

ternauwernood de oorspronkelijke plannen terug vindt”.
27
 De directie van de bank heeft de 

ontwerpers als uitgangspunt het volgende programma van eisen aan de architecten meegegeven:  

 

Het gebouw: 

A.  moet uitwendig eenvoudig zijn, en alleen door zijn verhoudingen imponeeren, 

B.  mag uitwendig het karakter van een bankgebouw niet missen, maar dit  evenmin te sterk 

  accentueeren, daar de Nederlandsch Indische Handelsbank, N.V. meer dan bankzaken 

  omvat; het gebouw is o.a. ook bestemd om aan de Nederlandsch Indische 

  Landbouwmaatschappij, N.V. huisvesting te verleenen, 

C.  moet tegelijkertijd het Hoofdkantoor der Bank voor Nederlansch-Indië  wezen en als 

 zoodanig zetel zijn eenerzijds van de Directie van de Indische kantoren, anderzijds van  

 het locale bankkantoor, waarin zich het dagelijkse bankbedrijf afwikkelt. 

D.  moet bevatten: publieke ruimten, royaal zoowel in afwerking als in afmeting; 

 directievertrekken, verzorgd en intiem; kantoorlocalen, zooveel  mogelijk aaneengesloten 

 en daardoor gemakkelijk van bestemming kunnende wisselen bij veranderde 

 bedrijfsomstandigheden; kluizen, archieven, drukkerij en andere ondergeschikte diensten  

 op een afzonderlijke verdieping gegroepeerd; huiselijke diensten niet op de 

 kantoorverdieping ondergebracht.  

E.  moet voldoende reserve-ruimte bieden om een matige uitbreiding te kunnen opvangen  

 zonder nieuwbouw. 

F.  moet het mogelijk maken het geheele bedrijf onder te brengen op één aaneengesloten  

 verdieping, ter verhoging van de ,,efficiency’’   

G.  moet, er van uitgaande, dat de Nederlandsch Indische Handelsbank, N.V. een  

 Nederlandsche instelling is, gevestigd te Amsterdam, een uitdrukking zijn van de Westerse  

 cultuur, zoodat daaraan het specifiek Nederlandsche karakter niet mag ontbreken, terwijl  

 daarbij niet uit het oog mag worden verloren, dat het moet zijn ingericht voor het gebruik  

 in het tropische klimaat. 

H.  moet doelmatig zijn, maar kan evenmin een representatief karakter ontberen: men bedenke 

 dat het grootste deel der clientèle het Hoofdkantoor te Amsterdam nimmer te zien krijgt en  

 het kantoor te Batavia als het Hoofdkantoor gaat beschouwen. 
28
 

 

Vooral het gestelde onder de punten A, B en G is interessant omdat deze factoren van grote 

invloed zijn geweest op de vormgeving van het gebouw en de vrijheid daarin van de architecten. In 

punt A gaf de opdrachtgever aan dat hij geen versieringen aan de gevel wenste. Punt B ligt 

ingewikkelder, want wat heeft de directie precies bedoeld met “het karakter van een 

bankgebouw”. Koos men voor Wolff Schoemaker omdat hij onder andere met de villa ‘Isola’ had 

laten zien dat hij eigentijds kon bouwen of koos men juist voor hem vanwege zijn eigenzinnigheid 

                                            
26 idem, p.5 

27 idem, p.5 - 6 
28 idem, p.6 - 7 
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en wilde men het avontuur aangaan om zo uit te komen bij een gebouw met een krachtige 

uitstraling waarmee men zich kon onderscheiden van de neoclassicistische Javasche Bank. 

De opdrachtgever gaf met punt G expliciet aan dat zij een gebouw wilde realiseren met een 

“specifiek Nederlandsch karakter”, dat alleen technisch is aangepast aan de tropische omgeving. 

Hier wordt duidelijk dat de architect toch niet geheel de vrije hand heeft in het vormgeven van het 

uiterlijk van het gebouw. Het streven naar een eigen “Indo-europese architectuurstijl”, waarover 

Wolff Schoemaker schreef in zijn artikel in het Indisch Bouwkundig Tijdschrift van 1923 moest hij 

hier, net als bij de villa ‘Isola’ ter wille van de opdrachtgever aan de kant zetten. Toch heeft hij met 

de toren, die in de natuurlijke klimaatbeheersing een belangrijke rol speelt, een herkenbare 

bouwkundige aanpassing aan het klimaat in het gebouw opgenomen. Een “uitdrukking van 

Westerse Cultuur” is het gebouw wel geworden, het zou niet misstaan in een willekeurige 

Europese stad. Het “specifiek Nederlandsche karakter” komt voornamelijk tot uitdrukking in de 

soberheid van het gebouw, vooral in vergelijking met de overige gebouwen aan het Stationsplein. 

Zowel de Javasche Bank als de Nederlandsche Handelmaatschappij hebben meer details en meer 

ornament. Maar de belangrijkste reden voor de bankdirectie om voor Wolff Schoemaker te kiezen 

was wellicht omdat hij goed was in het vertalen van de wensen van de opdrachtgever. Met deze 

pragmatische instelling in een pragmatisch ingestelde omgeving wist Wolff Schoemaker de 

opdracht tot een goed einde te brengen. Blankenberg had daar kennelijk meer moeite mee en trok 

zich terug. 

De hierna volgende serie tekeningen -die niet compleet kan zijn want Wolff Schoemaker 

schrijft dat “tal van varianten” aan de directie zijn voorgelegd- geeft een beeld van de 

veranderende inzichten van de opdrachtgever. Aanvankelijk had het gebouw een duidelijk 

herkenbare ingang in een verhoogd en naar voren geplaatst middendeel. (afb.121 t/m 123) Dat 

middendeel lijkt in (hypothetische) opeenvolgende ontwerpstadia steeds minder imposant te 

worden. Bij type AAAA (afb.124) is de ingang bijna onzichtbaar geworden in de gevelwand. 

Alleen een kleine luifel en twee lampen duiden nog aan waar de ingang is. In plan C (afb.125) en 

het ongenummerde ontwerp van Afb.126 keert het verhoogde middendeel weer terug. In het 

uiteindelijk uitgevoerde ontwerp (afb.127) is de ingang duidelijk zichtbaar doordat dit deel van de 

gevel juist lager is dan de rest van de gevel. De nieuw toegevoegde toren benadrukt hier mede de 

ingang. Tegelijkertijd veranderde de hoofdvorm van het gebouw van één massief blok in een vorm 

die is samengesteld uit verschillende in elkaar geschoven delen. Met deze ontwikkeling kwam 

Wolff Schoemaker tegemoet aam punt B van het programma van eisen waarin de directie zegt 

duidelijk te willen maken dat het gebouw meer is dan een bank alleen. Op de Afb. 59, 60 en 61 is 

te zien dat de verbouwing/modernisering van de Javasche Bank, links op de tekening, in de loop 

van het ontwerpproces is voltooid. 
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Afb.121 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, oriënterende studie type AAA 

potloodtekening, waarschijnlijk uit 1935  

 

 

Afb.122 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, oriënterende studie type AAA variant, ook 

medio 1935 
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Afb.123 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, oriënterende schets voor het ontwerp der 

N.I. Handelsbank Batavia stad  

 

 

Afb.124 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, oriënterende schets voor het ontwerp der 

N.I. Handelsbank Batavia stad, plan AAAA   
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Afb.125 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, oriënterende schets voor het ontwerp der 

N.I. Handelsbank Batavia stad, plan C  

 

 

Afb.126 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, oriënterende schets voor het ontwerp van 

het gebouw van de N.I. Handelsbank Batavia, waarschijnlijk eind 1937.  

 

Afb.127 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, definitief ontwerp, begin 1938  
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Afb.128 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, 1940  

 

Afb.129 Jakarta, Nederlandsch Indische Handelsbank, situatie 1993 

 

Het kantoor bestaat uit een vierkant hoofdgebouw van ca. 61 x 61 meter met een verdieping en een 

laagbouw. Deze laagbouw herbergt ruimtes als garage, fietsenberging, lunchruimtes en toiletten, 

maar is ook bedoeld om het beschikbare terrein tijdelijk te bezetten totdat uitbreiding in de 

toekomst noodzakelijk zou worden. Daarvoor werd tegelijk bij de aanvang van de bouw alvast de 

fundering hiervoor gelegd. De uitbreiding werd door Wolff Schoemaker tegelijk met het 

hoofdgebouw ontworpen (afb.130) maar is nooit gerealiseerd. De aan de straatkant zichtbare 

gevels zijn symmetrisch en suggereren dat het gebouw uit verschillende massa’s bestaat, zij geven 

het gebouw een afstandelijk, voornaam en streng voorkomen. Een evenwichtig spel van 

horizontale en verticale lijnen bepaalt het beeld. De plint is, evenals de raamomlijstingen bekleed 

met donkere natuursteen. De bovenbouw is afgepleisterd in een lichte beige tint. Galerijen, die in  
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Afb.130 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, de toekomstige uitbreiding is links 

ingetekend 

 

voorliggende jaren nog werden toegepast om opwarming door de zon tegen te gaan, zijn hier 

vervangen door dubbele wanden met diepliggende ramen. Boven ieder raam is een 

ventilatieopening aangebracht. De symmetrie van de gevels wordt in de plattegrond niet 

voortgezet. Wel liggen de belangrijkste publiekfuncties op de hoofdas centraal in het gebouw. Op 

de begane grond is dat de kluisruimte en op de verdieping de centrale bankhal (afb.131). 

 

 

Afb.131 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, plattegrond begane grond en verdieping  
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Het publiek komt binnen in een hoge, met donker natuursteen bekleedde hal. (afb.132) In de vide 

boven de entree zijn, -mogelijk inbreng van Blankenberg-, drie hoge smalle, gebrandschilderde 

ramen aangebracht met een voorstelling van de twaalf symbolen uit de dierenriem die het 

binnentredende licht ook nog eens temperen. Wolff Schoemaker was eigenlijk tegen dit soort 

ramen want: “ik houd namelyk überhaupt niet van kleurspellingen in een bouwwerk, dat kan my 

zelden bevredigen, tenzy het geheel er naar is. Het geheel wordt daardoor gauw rammelend en 

speelsch, waartegen ik een weerzin heb.” 
29
 In alle voor publiek toegankelijke ruimten zijn de 

deuren, zuilen en trapleuningen, net als de twee lichtornamenten in de hal bekleed met brons in een 

warme bruine tint. De treden van de trap vertonen dezelfde rondingen als die van de villa ‘Isola’ en 

doen denken aan het werk van Sybolt van Ravensteyn die in de jaren dertig in Nederland weer 

gebogen lijnen terugbrengt in zijn architectuur.
30
 In dit verder zo rechtlijnige gebouw zijn dit 

vrijwel de enige gebogen lijnen. 

 

  

Afb.132 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, entreehal, links in 1940 en rechts in 2002 

 

Via een dubbele trap bereikt het publiek de centrale hal (afb.132 & 133). Deze hal is hoog en licht, 

ondanks de donkere steensoort die is gebruikt voor de wanden en vloeren. Van hieruit zijn alle 

ruimtes bereikbaar die voor het publiek toegankelijk zijn. Oorspronkelijk waren in de centrale hal 

vier hoogreliëfs in lichte zandsteen aangebracht, voorstellende “H.M. de Koningin der 

Nederlanden, Willem de Zwijger, Johan van Oldebarnevelt 
31
 en Jan Pieterszoon Coen ”.

32
 Deze 

panelen, ontworpen door G.J. van der Veen, zijn na de nationalisering van de bank verwijderd. 

 

                                            
29 Brief van Wolff Schoemaker aan Joop Reichert, 12 feb. 1940. Archief J.A.M. Reichert. 

30 Ibelings: 2003, p.69, o.a in de trap van Schouwburg Kunstmin te Dordrecht 

31 Van Oldebarnevelt was als landsadvocaat initiatiefnemer van de VOC. De Jong: 1998, p.34 
32 Wolff Schoemaker: 1940, p.23 
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Afb.133 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, centrale hal en de reliëfbeelden van G.J. 

van der Veen 

 

     

Afb.134 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, centrale bankhal, links in 1940 en rechts in 

2002  
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Afb.135 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, plattegrond toiletten (deels)  

 

Op de plattegronden, bewaard in het archief van N.V. De Kondor 
33
 (afb.135) is een interessant 

detail te zien: de indeling van de toiletten toont hoezeer de bevolking van Nederlands-Indië werd 

onderverdeeld in verschillende groepen. Er zijn acht aparte toiletgroepen voor: Chefs; klerken; 

employés; Staf Dochtermaatschappij; Klerken Dochtermaatschappij; Chinezen: Kas en Drukkerij; 

Mandoers (opzichters) tezamen met Inlanders en Dames. De toiletten van de Chefs kregen een 

wandbekleding van geglazuurde tegels, de overigen ‘slechts’ een zandstenen tegel. Om 

onduidelijke redenen moesten de Chinezen het stellen zonder urinoirs. 

Wat betreft de constructiemethode bleef Wolff Schoemaker trouw aan systemen die ‘bewezen 

goed’ zijn. De fundering bestaat uit gewapend beton op heipalen, de begane grond uit gewapend 

beton. Voor de verdieping heeft de firma Braat een staalskelet geleverd dat werd opgevuld met 

baksteen metselwerk en gewapend beton versterkingen. Deze staalskeletconstructie (afb.136) had 

Wolff Schoemaker ook al toegepast bij de villa ‘Isola’.  

De Nederlandsch Indische Handelsbank heeft minder dan twee jaar gebruik kunnen maken van 

het gebouw, van de officiële opening op 25 mei 1940 tot aan het stopzetten van alle bankzaken na 

de Japanse inval in maart 1942. Door de toenemende dreiging vanuit Japan werd al in de zomer 

van 1940 door de directie van de bank nagedacht over sluiting van het bedrijf en verplaatsing van 

de hoofdvestiging naar Curaçao.
34
 Zover is het niet gekomen, de bank werd overgenomen door de 

Japanse bezetter. 

                                            
33 Archief De Kondor N.V. N.A.I. 
34 Archief Nederlandsch Indische Handelsbank, notulen directievergaderingen 1939 - 1940 
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Afb.136 Batavia, Nederlandsch Indische Handelsbank, het staalskelet in aanbouw 

 

Een maand na de Japanse capitulatie landde in Batavia het eerste bataljon geallieerde troepen. De 

Engelse hoofdwacht vond het bankgebouw de geschikte plaats om haar manschappen en 

commando in te legeren. Tijdens de woelige periode die volgde hebben Rampokkers
35
, begin 

december 1945 het gebouw geplunderd en brand gesticht in de rechterzijvleugel. Hierbij zijn het 

directiesecretariaat en de directievertrekken uitgebrand.
 36

 De schade werd in de jaren daarna in 

stijl hersteld zodat het gebouw begin maart 1946 weer kon worden opengesteld voor het publiek. 

Inmiddels was de leiding van het bedrijf was overgenomen door de hoofdvestiging in Amsterdam. 

In 1950, een jaar na de soevereiniteitsoverdracht veranderde de Nederlandsch Indische 

Handelsbank na 87 jaar haar naam in het neutraler klinkende ‘Nationale Handelsbank’. Negen jaar 

later werd zij genationaliseerd. Door de jaren heen is het gebouw maar weinig veranderd en is 

momenteel (2007) in gebruik bij de Indonesische Bank Mandiri.  

In het archief van de ABN AMRO (het concern waarin de Nederlandsch Indische Handelsbank 

is opgegaan) bevinden zich twee opmerkelijke schilderijen, in de jaren vijftig gemaakt door Ernest 

Dezentjé. Op het ene schilderij staat de Nederlandsch Indische Handelsbank te Weltevreden 

(oeuvre nr. 27) op de andere het hoofdkantoor van dezelfde bank te Batavia stad. (afb.137) 

Waarom Dezentjé juist deze gebouwen tot onderwerp heeft gekozen is niet bekend. Wilde hij de 

architect Wolff Schoemaker, zijn inmiddels overleden leermeester, hiermee eren of kreeg hij een 

opdracht van het bankconcern?  

Op het moment dat Blankenberg zich uit het project terugtrok was het bouwproces al 

begonnen. Daarom heeft hij toch, ondanks alle misverstanden, een flinke invloed gehad op het 

                                            
35 Rampokkers = gewapende roversbendes 
36 Telegram in het archief van de Nederlandsche Handel My van 17 december 1945  
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Afb.137 Nederlandsch Indische Handelsbank, schilderij door Ernest Dezentjé, 1948  

 

uiteindelijk uitgevoerde ontwerp. Dat Wolff Schoemaker als ‘winnaar’ uit de strijd is gekomen 

betekent echter dat zijn voorstellen in het ontwerp de overhand hebben. Zo zien we een plint met 

horizontale belijning die Wolff Schoemaker al eerder toepaste bij zijn ontwerpen voor De 

Nederlandsche Handelmaatschappij van 1922 (oeuvre nr. 24) en de Oei Tjong Hambank uit 1927 

(oeuvre nr. 42). Strakke gevels komen op kleine schaal eerder voor in Wolff Schoemakers oeuvre 

maar nog niet op de schaal zoals bij dit gebouw. Hier is wellicht de hand van Blankenberg in terug 

te vinden evenals in de drie smalle hoge ramen met glas-in-lood, die ook zijn terug te vinden in 

zijn ontwerp voor de Borsumij te Semarang uit 1938 (afb.120)  

De reeks tekeningen die Wolff Schoemaker en Blankenberg hebben gemaakt voor het ontwerp 

van de Nederlandsch Indische Handelsbank te Batavia vertonen overeenkomsten met het 

bankgebouw aan de Kneuterdijk te Den Haag uit 1920. Deze en andere ontwerpen van H.F. 

Mertens werden uitvoerig beschreven in tijdschriften als Het Bouwbedrijf en Bouwkundig 

Weekblad en kunnen een inspiratiebron voor hen zijn geweest. Mertens werd in 1885 te Batavia 

geboren en is waarschijnlijk studiegenoot van Richard Schoemaker (*1886) geweest aan de 

Technische Hogeschool te Delft. 
37
 

 

                                            
37 H.F. Mertens. ‘Passende Architectuur’, architectuurcentrum Aorta, 2005. Deze bron vermeld: “In de periode 1916-1917 werkte 
Mertens bij de Rijksgebouwendienst (BOW?) op Java”. Mocht dat zo zijn dan ligt het voor de hand dat Mertens en Wolff Schoemaker, 

die in diezelfde tijd directeur Gemeentewerken te Batavia was, elkaar hebben ontmoet. De levensbeschrijving in het archief van Mertens 

(NAi) zegt echter niets over een verblijf in Nederlands-Indië en geeft aan dat hij in 1916 adjunct-directeur was van de dienst 
gemeentewerken in Arnhem. 
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Medan 

 

Al tijdens de bouw van het hoofdkantoor te Batavia werkte Wolff Schoemaker aan het ontwerp 

voor het kantoor van de Nederlandsch Indische Handelsbank in Medan.
38
 In de loop van het 

bouwproces brak in Europa de Tweede Wereldoorlog uit waardoor er over dit gebouw in 

Nederland maar heel weinig bekend is. Hoewel zij voor de uitvoering van dit gebouw werden 

uitverkoren is in het archief van de firma NV de Kondor slechts één foto bewaard gebleven, 

(afb.139) zonder verdere informatie. Anders dan bij de bouw van de bank in Batavia hebben 

Richard Schoemaker en J.F.L. Blankenberg niets met dit gebouw van doen gehad. Zoals blijkt uit 

een brief van de Bankdirectie aan Richard Schoemaker werd het Medan kantoor meer gezien als 

een bijkantoor en daarom wilde men er minder aandacht aan besteden dan aan het hoofdkantoor te 

Batavia.
39
 Wolff Schoemaker kreeg als enige architect meer dan in Batavia de vrije hand en hij 

ontwierp een asymmetrisch gebouw met een ronde hoekoplossing. (afb.138)  

 

 

Afb.138 Medan, Nederlandsch Indische Handelsbank, 1941? (oeuvre nr.53), ontwerpschets van 7 

maart 1939 

 

Al eerder in zijn carrière, bij muziekhandelgebouw Seelig uit 1918-1920, (oeuvre nr.3 Afb.101) 

had Wolff Schoemaker een ronde hoekoplossing, maar dan meer als los bouwonderdeel, willen 

toepassen. Dat ontwerp werd niet uitgevoerd. Ook hier is uiteindelijk een voor een ander ontwerp 

gekozen. De hoekoplossing die wel is gerealiseerd vertoont een veelheid aan hoeken, verschoven 

massa’s. (afb.139) De horizontale lijsten doen denken aan villa ‘Isola’ terwijl de vorm van de 

ingang overeenkomsten vertoond met het hoofdgebouw te Batavia. De symmetrie, waar Wolff 

                                            
38 Briefwisseling Wolff Schoemaker met Joop Reichert 1939 -1940. Archief J.A.M. Reichert. 

39 Brief van Hr. G.A. Dunlop, directielid Nederlandsch Indische Handelsbank aan prof. Ir. R.L.A. Schoemaker van 5 december 1939. 
Archief J.A.M. Reichert. 
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Schoemaker graag mee werkte, is uiteindelijk ook weer terug in dit gebouw. Voor zover bekend is 

dit het laatste gebouw dat Wolff Schoemaker heeft gebouwd. 

 

 

Afb.139 Boven: Medan, Nederlandsch Indische Handelsbank, 1941? (oeuvre nr.53), onder: 

hetzelfde gebouw in 1997  
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Wolff Schoemaker heeft zelf enkele malen de bouw geïnspecteerd. Hij logeerde dan bij zijn 

dochter Lucie die op dat moment in Medan woonde. 
40
 

De aanbesteding van de Handelsbank in Medan vond plaats op 23 februari 1940. De 

aannemersfirma De Kondor kreeg, net als in Batavia en mede op advies van Wolff Schoemaker, de 

uitvoering in handen. De Kondor was de goedkoopste bieder met een bedrag van ƒ258.000.
41
 Het 

inkopen en vervoeren van materialen werd in de loop van 1939-1940 steeds moeilijker door de 

oorlogsdreiging. Zo werd de mailboot Tajandoen die onder andere plafondmateriaal voor dit 

gebouw vervoerde begin december 1940 getorpedeerd.
42
 

Uit de briefwisseling tussen Wolff Schoemaker en Joop Reichert kan worden opgemaakt hoe 

slecht het met de productie van bouwmaterialen in Nederlands-Indië was gesteld. Veel materialen 

moesten daarom uit Nederland komen. Reichert regelde de bestellingen van deze materialen in 

Nederland, België, Zweden en Duitsland en verzorgde ook de verscheping ervan. 
43
 

Het gebouw bestaat nog steeds en is in gebruik bij de bank Expor-Impor.
44
 Van buiten ziet het 

er nog precies hetzelfde uit als bij de oplevering in 1941. (afb. 139 onder) 

 

                                            
40 Interview Mw. L. van Guerard-Wolff Schoemaker, 24 juni 1987. 
41 De andere aanbieders: Hollandse Beton My. Bood aan voor ƒ 268.400, N.I. Betonaannemingsmy Medan voor ƒ 269.740, Langereis 

& Co. voor ƒ 279.500. De associatie Selle & De Bruijn en Reyerse en De Vries was de duurste met ƒ 289.000. Archief Nederlandsch 

Indische Handelsbank en de brief van Wolff Schoemaker aan Joop Reichert van 20 februari 1940, Archief J.A.M. Reichert. 
42 Brief van Reichert aan Wolff Schoemaker van 10 december 1939. De Tajandoen werd op 7 december 1939 getorpedeerd door de 

Duitse onderzeeër U47. Zie: www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-12.htm. 

43 Reichert bestelde o.a de volgende materialen: 
 Betimmeringen van vertrekken en deuren   Firma Kempes te Waddinxveen en firma Altona 

 Marmer en graniet, rolluiken en rolluikkasten  Firma Pelt & Hooikaas 

 Glas (waaronder Opalocent-glas)   Algemene Glashandel te Delft 
 Bronswerk, stalen rolluiken    Firma Bettenhaus en Zn. 

 Silicit vloertegels, traptreden, sanitair en  
 scheidingsplaten & eternit buizen met hulpstukken   Gebr. Prins te Delft 

 Asbestboard voor Medan (gezonken met de Tajandoen) Firma v. Wijngaarden 

 Hang en Sluitwerk     Lindeteves-Stokvis  
 Muroplast (pleisterwerk)    Firma Draay te Gouda 

 Staalwerken (hekken), yzeren en bronzen ramen  Firma Johanns te Rotterdam  

 Hang en sluitwerk     Firma J.W. de Wild-Vervloed te Brussel 
 Glazen bouwstenen en glasbetontegels   Firma Wenmaekers en Verhaer te Antwerpen 

 Schokbetonwerken (banden, dorpels)   N.V.Schokbeton te Zwijndrecht 

 Rubberwerken (Vloeren etc.)    N.V. Vredensteyn te Loosduinen 
44 Situatie 1997 
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Godshuizen  

 

De Portugezen en Spanjaarden waren de eerste katholieke predikers en zendelingen in de Indische 

archipel.
45
 In de vroege 16

e
 eeuw trokken de Portugezen naar de Molukken, Ternate en Halmaheira 

om te handelen en om het geloof te verbreiden. De zendelingen hebben veel succes gehad maar 

ondervonden ook veel hinder bij hun missiewerk. De inheemse bevolking stond afhoudend 

tegenover de westerlingen wier machtsmisbruik “soms tot menschonteerende dwingelandij 

doorgevoerd”
46
 afkeer bij hen opriep. Dezelfde tegenstand ondervonden ook de predikers van de 

islam die vanaf het midden van de vijftiende eeuw naar deze eilanden waren gekomen om, soms 

met geweld als middel, de bevolking tot hun godsdienst te bekeren. Al direct vanaf het begin van 

de katholieke missie brandde de strijd los tussen nieuw gedoopte christenen en de pas bekeerde 

islamieten. De strijd op deze eilanden had duizenden slachtoffers tot gevolg. 

De verdrijving van de Portugezen en Spanjaarden door de protestantse Hollanders aan het 

begin van de zeventiende eeuw deed bijna al het vroege katholieke zendingswerk teniet. In de 

daarop volgende periode die duurde tot 1848 lag het primaat van het zendingswerk bij de 

protestanten. Koning Willem I kreeg zelfs voor elkaar wat in Nederland niet lukte: vanaf 1838 

ressorteerden alle protestantse kerken in Nederlands-Indië onder één bestuur. Ondanks de 

inspanningen bleef het aantal christenen in Nederlands-Indië beperkt tot een kleine minderheid, 

veelal afkomstig uit de hogere lagen van de bevolking. In 1928 waren er circa 800.000 christenen, 

inclusief de ruim 200.000 westerlingen, te midden van 50 miljoen islamieten en kleine groepen 

Hindoe’s en animisten.
47
  

Vanaf het begin van hun aanwezigheid in de Indische archipel hebben de Nederlanders die 

overbleven in de forten en handelsnederzettingen kerken gebouwd. Eén van de eerste kerken, door 

de Hollanders gebouwd, is waarschijnlijk het protestantse kerkje in ‘het Kasteel’ van Batavia 

waarvan de bouw in 1619 door Jan Pietersz. Coen werd bevolen. De protestantse ‘Kruyskerk’, in 

1632 gebouwd binnen de muren van Batavia, was de eerste representatieve kerk van de stad.
 48 

Na 1870 groeide het christelijke deel van de bevolking sterk door toevloed vanuit het 

moederland en de zending. De bouw van kerken nam een grote vlucht. Soberheid, ingegeven door 

pragmatisme en zuinigheid, was het bindende kenmerk van deze gebouwen. Dat was al zo in de 

VOC tijd. Treffend voor deze situatie is het voorbeeld van de Nieuwe Hollandse kerk te Batavia, 

opgeleverd in 1736. Om de kosten te drukken werden veel te weinig palen geheid zodat het 

gebouw in 1739, na een aardbeving, begon te scheuren. Het geld dat nodig was voor de bouw was 

door de VOC voorgeschoten. Pas rond 1785 had de geloofsgemeenschap deze schuld afbetaald. 

Nauwelijks een kwart eeuw later moest de kerk wegens ernstige bouwvalligheid en veel te hoge 

reparatiekosten toch worden afgebroken.
49
 

                                            
45 Stibbe: 1929, p.330 
46 idem 

47 Stibbe: 1929, hoofdstuk 6 & 7 

48 Van Diessen: 1989, p.155 e.v. 
49 idem, P.157 e.v. 
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Uitzonderingen op deze regel zijn er natuurlijk ook zoals de ‘kathedraal’ van Batavia,
50
 het 

symbool van de wederopstanding van de katholieken in Nederlands-Indië. (afb.140) Deze 

neogotische kerk, gewijd in 1901, werd door M. J. Hulswit ontworpen ter vervanging van de in 

1889 ingestorte voorganger. Een opvallend detail hier zijn de opengewerkte gietijzeren spitsen.
51
 

 

 

Afb.140 Batavia, kathedraal, architect M.J. Hulswit, 1898  

                                            
50 De eerste apostolisch vicaris van Batavia, Mgr. Grooff  werd in 1842 benoemd. In 1929 telde Nederlands-Indië vier apostolisch 

vicarissen. Stibbe, 1929, p. 334-338. Ondanks dat verschillende bronnen afwisselend spreken van apostolisch vicarissen en bisschoppen 

werd Jakarta pas in 1961 een aartsbisdom. Katholiek Documentatie Centrum (WWW)  
51 idem, P.239; Akihari: 1990, p.35 De gietijzeren spitsen zijn in Nederland vervaardigd. 
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De redactie van het Indisch Bouwkundig Tijdschrift beschreef in 1925, in een artikel waarin de 

Bethelkerk van Wolff Schoemaker werd gepresenteerd, de ingewikkelde situatie waarin de 

architect zich bevindt bij het ontwerpen van een christelijke kerk in een kolonie met een 

overwegend islamitische bevolking: “Een der moeilijkste opdrachten aan den bouwmeester is 

zeker wel het ontwerpen van een kerkgebouw. Uit de binnen- zoowel als de buitenarchitectuur 

waarin het Godshuis wordt opgetrokken toch moet de kracht van het geloof tot uitbeelding komen. 

Geldt deze opmerking het Godshuis in ’t algemeen, nog meer zal de moeilijkheid dezer opdracht 

tot uiting komen wanneer zij geldt het ontwerpen van en kerkgebouw in de tropen. De 

klimatologische invloeden stellen aan het bouwwerk andere eischen, dan die in de Noorderlanden, 

in niet mindere mate is daarvan sprake bij den opzet van een Christelijk kerkgebouw in deze 

streken. Het Godshuis der Christelijke kerk mag in zijn vorm en uiterlijk niet gaan lijken op een 

Mohamedaansch bedehuis, doch dit draagt nog niet in zich, dat de buitenarchitectuur Westersch 

moet blijven. Het kerkgebouw uit het Zuiden van Europa draagt een geheel ander karakter dan dat 

in het Noorden van dit werelddeel en toch wordt in beide een en dezelfde geloofsleer 

verkondigd.......Het valt te betreuren dat verschillende bouwmeesters een goede gelegenheid lieten 

voorbijgaan om te toonen wat er van een Christelijke kerk in het Oosten te maken is. Er verrijzen 

in den laatsten tijd hier en daar nog al eens kerken – een enkele uitzondering daargelaten - zouden 

ze evengoed een plaats hebben kunnen vinden in ons Moederland ”
  52 

Wolff Schoemaker was van huis uit rooms-katholiek. Hij bekeerde zich omstreeks 1915 tot de 

islam (zie deel I). In Bandoeng bouwde hij drie kerken: het eerste kerkgebouw, gereed in 1922, is 

de rooms katholieke St. Petruskerk, tegenwoordig de kathedraal van Bandoeng. Voor de 

protestantse gemeente bouwde hij in 1925 de Bethelkerk en voor zijn islamitische geloofsgenoten 

de kleine moskee aan de Nijlandweg (Jl. Cipaganti) in 1933. 

 

 

                                            
52 Indisch Bouwkundig Tijdschrift: 28 (1925) p.147 
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Afb.141 Bandoeng, St. Petrus kerk 1922 (oeuvre nr. 21) 

 

De Petruskerk 

 

De St. Petruskerk (afb.141) is een eenvoudige, onopvallende, éénbeukige kruiskerk. Het 

kerkbestuur had voor de uitvoering van het gebouw een heel bescheiden budget ter beschikking. 

Daarom werd besloten de uitvoering zelf ter hand te nemen. Het resultaat is een gebouw dat voor 
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een katholieke kerk bijna te sober is. De enige aanpassingen van dit, van oorsprong Noord-

Europese gebouw aan de tropische omgeving, zijn de sirappen
53
 van de dakbedekking en de 

verblindend witte verflaag die de hele buitenkant bedekt. Wolff Schoemaker heeft de muurvlakken 

met relatief eenvoudige middelen zoals lijstwerk en spaarvelden gedetailleerd en daarmee nog 

enigszins verlevendigd. Het lijstwerk rondom de galmgaten in de toren geven het gebouw een 

onmiskenbaar Art Deco tintje. In eerste oogopslag lijkt de kerk een betonnen gebouw te zijn, zo 

glad zijn de muren, zo scherp zijn de ramen, de lijsten en de spaarvelden afgetekend. In 

werkelijkheid is het gebouw opgetrokken uit lokaal geproduceerde baksteen die vervolgens in drie 

lagen is afgepleisterd. Mogelijk zijn sommige details, zoals het roosvenster, wel in beton 

uitgevoerd. Het decoratieve schema van de gevels bestaat uit horizontale en verticale lijnen die 

gevormd worden door rondom lopende waterdorpels en een tandlijst onder de ramen. De 

verticaliteit wordt benadrukt door de begrenzingen van de spitsboogvormige spaarvelden waarin 

de rondboogvensters zijn gevat. Alleen de ronde roosvensters van het schip (afb.142) en het 

transept verzachten de hoekigheid van het gebouw. 

 

   

Afb.142 Bandoeng, St. Petruskerk, roosvenster   Afb.143 Bandoeng, St. Petruskerk, tegelvloer  

 

De ingang is een rechthoekig gat in de muur zonder enige verdere decoratie. De soberheid van het 

exterieur kenmerkt ook het interieur. De enige versiering lijkt te bestaan uit de patronen in de 

tegelvloer (afb.143). De kap is afgetimmerd met donker hout (afb.144). De glad gepleisterde 

wanden worden door pijlers verdeeld in gelijke traveeën met boogvensters in blank glas. De 

ultieme soberheid van dit gebouw ontlokte bij Berlage de uitspraak dat deze kerk iedere "afstraling 

van enige gevoelswarmte" ontbeerde.
54
 Ondanks de kale eenvoud heeft de kerk toch een 

belangrijke positie in de Bandoengse samenleving verworven; zij is nu de officiële kathedraal van 

de stad. In 1958 vond de bekende schilder Ries Mulder het gebouw inspirerend genoeg om er een 

schilderij in kubistische stijl aan te wijden (afb.145).  

 

                                            
53 Sirappen = smalle, dunne en lange houten plankjes die als dakpannen worden gebruikt. Vergelijkbaar met Amerikaanse shingles. De 

beste kwaliteit wordt gemaakt van ijzerhout. 
54 Berlage: 1931, p.106 
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Afb.144 Bandoeng, St. Petruskerk, interieur 2002 

 

 

Afb.145 Ries Mulder, Bandoeng, St. Petruskerk, 1958, olieverf op doek, 70 x 90 cm.  
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Door de spaarzaamheid bij het bouwen van de kerk ging men zo ondeskundig te werk dat de 

gevolgen niet konden uitblijven. Na ruim tien jaar lekte het gebouw op vele plaatsen en werden 

scheuren in de muren zichtbaar. Een ingrijpende reparatie van dak en muren was nodig om het 

gebouw voor instorten te behoeden.  

Ir. Elze, die in 1933 werd belast met het herstellen van het gebouw, schreef over de Petruskerk 

dat “De uitvoering plaats had in den meest ongunstigen tijd, gedeeltelijk met gebruikmaking van 

minder deugdelijke materialen, en met werkvolk, dat niet aan dergelijk bijzonder werk gewoon 

was”.
55
 

De sirappen die op het dak waren gelegd waren te dun en te smal waardoor ze snel 

kromtrokken en het dak niet langer glad en waterdicht was. Om reden van zuinigheid was er voor 

de kapconstructie gebruik gemaakt van zgn. wildhout in plaats van het duurdere djatihout
56
. “Door 

geheel onvoldoende aandraaien van de moerboutverbindingen tijdens de montage” en de sterke 

krimp van het wildhout zijn in de loop der jaren veel van deze verbindingen tussen de balken los 

geraakt. Daardoor is er teveel druk komen te staan op de muren “met ernstige scheurvorming en 

lekkages als gevolg”. Een jaar na de voltooiing had men bij het nalopen van de constructie deze 

verbindingen opnieuw moeten aandraaien en ook dat was niet gebeurd. Elze concludeerde dat de 

constructie op zich goed was ontworpen maar dat de amateuristische uitvoering de oorzaak van 

alle ellende was.
57
 Het was eigenlijk een compliment voor de constructie dat deze het zolang had 

uitgehouden. Voor de draagconstructie van de torenspits had men gelukkig gekozen voor ijzer 

zodat daar geen weggerotte balken werden gevonden. Wel moesten ook daar de sirappen worden 

vervangen. 

Na deze verbouwing is de kerk nauwelijks nog veranderd. Alleen is het blanke glas van de 

ramen in de absis vervangen door gekleurd glas-in-lood. Tegenwoordig is de kerk goed 

onderhouden en volop in gebruik. 

 

 

                                            
55 Elze: 1935, p.II.3 

56 Djati of djatihout = Teakhout 
57 idem 
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Afb.146 Bandoeng, Bethelkerk, 1925 (oeuvre nr. 35)  

 

De Bethelkerk 

 

Soberheid en eenvoud, beperkingen opgelegd door een laag budget zijn ook de kenmerken van de 

Bethelkerk, die door Wolff Schoemaker in 1923 werd ontworpen voor de protestantse gemeente 

van Bandoeng. (afb.146) De kerk, met plaats voor 500 gelovigen, werd voltooid in 1925.Dit 

gebouw past beter bij de tropische omgeving dan de Petruskerk. Dat komt door de vorm waarvoor 

Wolff Schoemaker heeft gekozen. Was de Petruskerk nog een typisch Noord-Europese kruiskerk, 

de Bethelkerk heeft, net als de eerste protestantse kerk in de archipel (zie hierboven), het Griekse 

kruis als plattegrond. Deze plattegrond heeft de kerk ook gemeen met de Jaarbeurs (afb. 90, oeuvre 

nr. 7). Op de centraalbouw ligt een gebroken tentdak, karakteristiek voor de pendopo, de 

traditionele houtbouw van Java (afb.61). 
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Afb.147 Bandoeng, Bethelkerk (oeuvre nr. 35), plattegrond en doorsnede  

 

Het gebroken tentdak van de centrale ruimte lijkt te worden gedragen door de zadeldaken van de 

transepten. Deze dakvorm, met verspringing op éénderde van de top is een vorm die veel voorkomt 

bij moskeeën. Ook de moskee die Wolff Schoemaker zelf ontwierp in 1933 heeft een dergelijk 

dak. Het dak rust op een moderne staalconstructie (afb.147), maar voor de afdekking heeft Wolff 

Schoemaker gekozen voor typisch Indische ijzerhouten sirappen.  

De sobere buitenkant van de kerk wordt gekenmerkt door de grote rondboogramen, die net als 

de overige ramen, gespeend zijn van elke vorm van decoratie, als waren het gaten, gezaagd in de 

muur. Om natuurstenen blokken te suggereren zijn de muren door dunne lijnen in het pleisterwerk 

in vlakken verdeeld. Net als bij de Petruskerk is de toren geplaatst in de inspringende hoek links 

van de ingang. De toren is subtiel gedetailleerd met natuurstenen elementen en vertoont een lichte 

verjonging. De verticale spaarvelden in de gevel lopen over in de galmgaten. De toren wordt 

bekroond door een constructie in natuursteen
58
 die doet denken aan stapelbouw met daarbovenop 

een pagodevormig dak zoals dat van het transformatorhuisje (afb.60, oeuvre nr.29). Aan de 

achterzijde van de kerk is een iets lagere uitbouw gerealiseerd voor de consistoriekamer.  

De entree is het enige deel van het gebouw dat, in vergelijking tot de rest, rijk is versierd. 

(afb.168) De ingang is duidelijk aangegeven door een naar voren springende massieve rondboog 

op korte stevige, dubbel uitgevoerde zuilen. Een stap verder naar binnen wordt de boog, nu iets 

kleiner, herhaald, staande op enkele zuilen. 

                                            
58 Bouwen: 1925, p.177 e.v. 
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Afb.148 Bandoeng, Bethelkerk, 1925 (oeuvre nr. 35) 

  

De kapitelen zijn versierd met Inheems aandoende bladmotieven (acanthus?) en kleine voluten op 

de hoeken. Op een foto, genomen in Wolff Schoemakers atelier is een afgietsel van één zijde van 

een dergelijk kapiteel te zien (afb.33). Boven de rondboog van de ingang is een speciaal voor deze 

plaats ontworpen lamp in de gevel aangebracht (afb.149). Deze lamp is gemaakt van beton, metaal 

en melkglas. Vergelijke lampen komen voor bij andere gebouwen van Wolff Schoemaker: 

Lindeteves-Stokvis, Insulinde, Grand Hotel en Sociëteit Concordia. 

 

              

Afb.149 Bandoeng, Bethelkerk, 1925 (oeuvre nr. 35), details ingangspartij, zuilen en lamp 
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Afb.150 Bandoeng, Bethelkerk, 1925 (oeuvre nr. 35) interieur  

 

Het interieur van de kerk is al even sober als de buitenkant. (afb.150) Met afgewogen detaillering 

heeft Wolff Schoemaker een ingetogen sfeer gecreëerd die uitstekend past bij een protestantse 

kerk. In de centrale ruimte is de ijzeren draagconstructie van het dak aan het zicht onttrokken door 

een ‘koepel’ van pleisterwerk op metaalgaas. Deze pseudokoepel wordt gedragen door vier 

spitsbogen op korte, stevige zuilen. Boven de bogen is een fries van kleine vierkante ramen 

afgewisseld met even grote cassettes waarin een geometrische versiering is aangebracht. 

De kapitelen van de zuilen binnen zijn versierd met andere gestileerde florale motieven 

(varens?) dan de kapitelen buiten. (afb.151) Daarbovenop ligt een eenvoudig hoofdgestel met een 

fries van vlechtwerk. De voluten ontbreken. Blikvanger in de ruimte is de grote smeedijzeren lamp 

(doorsnede 3,6 meter!) met glas-in-lood bezetting in de stijl van de Amsterdamse School. (afb.151) 

Deze lamp is ontworpen door Wolff Schoemaker en uitgevoerd door de leerlingen van de GIVA, 

de Gemeentelijke Instelling voor Ambachtsonderwijs.
59
  

De Bethelkerk is opgetrokken uit baksteen met (portland cement) pleisterwerk. Sommige 

details zoals de zuilen en kapitelen de lamp boven de ingang zijn gemaakt van gewapend beton.  

 

                                            
59 Moesson: 1992, nr. 2, p.17 
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Afb.151 Bandoeng, Bethelkerk, 1925 (oeuvre nr. 35), interieur, zuilen en lamp  

 

De moskee aan de Nijlandweg  

 

Heel opmerkelijk is dat de islamiet Wolff Schoemaker slechts één moskee heeft mogen bouwen. 

Dit gebouw is het enige waarin hij zijn islamitische overtuiging heeft kunnen tonen. Wolff 

Schoemaker laat Arabische invloeden zien met de hoefijzerboog in de entree en het Arabische 

schrift in de bouwkeramiek waarmee deze boog is versierd. (afb.154) Zoals ook in andere 

gebouwen heeft Wolff Schoemaker aan een enkel ornament genoeg om een heel gebouw een eigen 

sfeer te geven. Hier is de hoefijzerboog van de centrale ingang het accent dat het karakter van het 

hele gebouw definieert. De reden dat het verdere oeuvre van Wolff Schoemaker zo weinig 

Arabische invloeden laat zien komt doordat de bouwopdrachten die hij kreeg voornamelijk 

afkomstig waren van Europese bedrijven, de Europese gemeenschap en een enkele Chinese 

handelaar. Wolff Schoemaker kreeg als particulier architect geen opdrachten van de overheid, die 

had haar eigen architecten in dienst bij Burgerlijke Openbare Werken. De kleine moskee aan de 

Nijlandweg werd met een beperkt budget uitgevoerd na bemoeienis van de islamitische regent van 

Bandoeng, Hasan Soemadipradja.
60
  

                                            
60 Indisch Bouwkundig Tijdschrift/Locale Techniek: 1934, nr 2, p. 19 
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Afb.152 Bandoeng, moskee Nijlandweg, nu Jl. Cipaganti 1933 (oeuvre nr. 47) 

 

Afb.153 Bandoeng, moskee aan de Nijlandweg, nu Jl. Cipaganti 1933 (oeuvre nr. 47) 
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Afb.154 Bandoeng, moskee aan de Nijlandweg, links de ingangspartij met bouwkeramiek in 2002. 

Rechts de lamp, ontworpen door Wolff Schoemaker en uitgevoerd door de leerlingen van de 

GIVA, de Bandoengse Ambachtschool. De lamp hangt nog altijd in de centrale ruimte.  

 

De moskee heeft een symmetrische plattegrond in de vorm van een Grieks kruis, vergelijkbaar met 

dat van de Bethelkerk en de Jaarbeurs. Centraal ligt een grote gebedsruimte met een entreehal 

ervoor. De warmte en regen worden buitengehouden door galerijen ter weerszijde en een dak met 

groot overstek (met “schuin oplopende consoles met eterniet dichting”). (afb.152) 

Het tentdak is in vorm en stijl ook vergelijkbaar met dat van de Bethelkerk. Het dakvlak is 

gebroken en gedekt met sirappen. Maar het dak van de Bethelkerk rust op een moderne 

staalconstructie, terwijl het dak van de moskee wordt gedragen door een eenvoudige houten 

balkconstructie, steunend op houten kolommen. Daarmee lijkt deze constructie veel op die van de 

Javaanse pendopo. Het dak heeft ook nog een knikje vlak bij de basis, een vorm die veel werd 

toegepast bij de bouw van moskeeën in Nederlands-Indië (afb.155). Soms werden deze moskeeën, 

in opdracht van de overheid, ontworpen door (christelijke) Nederlandse architecten. Met de 

oriëntering van deze moskeeën (moslims worden geacht met hun hoofd richting Mekka te bidden) 

ging nogal eens wat mis. Later zijn op veel plaatsen door de gelovigen aanpassingen gedaan om op 

de juiste wijze te kunnen bidden.
1
 Zoals van een islamiet verwacht mag worden is de positionering 

van de moskee aan de Nijlandweg perfect.
2
 Wolff Schoemaker heeft alle elementen die traditioneel 

bij een moskee horen een plek gegeven, want “Ter weerszijde van de masigit zijn twee achtzijdige 

waschplaatsen gemetseld met glazuurtegelbekleeding, bestemd voor ritueele reiniging”. 
3
 

                                            
1 Mededeling Prof.dr. J. Widodo (Universiteit van Singapore) tijdens een lezing te Leiden op 13 december 2005 tijdens het Symposium 

“The Past in the Present”, georganiseerd door het KITLV te Leiden. 

2 Eigen waarneming van de auteur 
3 Indisch Bouwkundig Tijdschrift/Locale Techniek: 1934, nr 2, p.25 
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Afb.155 Bandoeng, Indische moskee aan de Aloon-Aloon (centraal plein) architect onbekend, ca. 

1910.  

 

De moskee heeft geen minaret maar een verhoogd middendeel van het tentdak dat gebruikt wordt 

om de gelovigen naar het gebed te roepen.
4
 Op de punt van het dak staat een nokversiering 

bestaande uit een bol en halve maan vervaardigd van keramiek.  

Verschillende houten onderdelen van de moskee, “met ingekerfde Arabische motieven” 
5
 zijn 

vervaardigd door de timmerafdeling van de GIVA, de Gemeentelijke Instelling voor 

Ambachtsonderwijs. Ook de smeedijzeren lamp is, naar het ontwerp van Wolff Schoemaker, 

gemaakt door de leerlingen van deze school, net als de lamp van de Bethelkerk. Of dit nu is gedaan 

uit kostenbesparende overwegingen of dat Wolff Schoemaker dit zag als een manier om het 

onderwijs te bevorderen is niet duidelijk. Keramische onderdelen zoals de bouwkeramiek en de 

keramische ornamenten zijn vervaardigd door het Keramisch Laboratorium te Bandoeng. 
6
 In de 

entreehal staat een muur bekleed met keramische tegels in dezelfde groene kleur als de 

hoefijzerboog van de ingang. (afb.154) Deze muur schermt de gelovigen binnen af van de 

buitenwereld. Het interieur bestaat uit één grote ruimte die alleen wordt onderbroken door de 

pilaren waarop het dak rust. De vloer en wanden zijn bekleed met witte tegels afgewisseld met 

zwarte en groene banden. In de noordwestelijke muur, die de ‘kiblat’ of ‘qibla’, de richting naar 

Mekka aangeeft, bevind zich een nis, de ‘mihrab’ Hier staat de lessenaar van de imam. De mihrab 

                                            
4 Dat was heel gebruikelijk in die tijd, zie afb.III.90. De minaret deed pas veel later zijn intrede in Indonesië 

5 Indisch Bouwkundig Tijdschrift/Locale Techniek: 1934, nr 2, p.25 
6 Idem p.19 
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is afgescheiden van de hoofdruimte door een driedubbele boog van tegels in groen keramiek. 

Langs de wanden zijn koranteksten aangebracht in sierlijk Arabisch schrift met daaronder de 

vertaling in het Indonesisch. Er is geen plafond aangebracht, de ruimte wordt afgesloten door het 

witgeverfde dakbeschot. (afb.156) 

 

 

Afb.156 Bandoeng, moskee aan de Nijlandweg, nu Jl. Cipaganti, 1933 (oeuvre nr. 47) De mihrab 

in 2002 

 

Deze drie zo verschillende religieuze gebouwen hebben ook overeenkomsten: De plattegronden en 

de gevels zijn symmetrisch zoals bij vrijwel alle gebouwen van Wolff Schoemaker het geval is. De 

plattegronden van de Bethelkerk en de moskee lijken veel op de kruisvormige plattegrond van de 

Jaarbeurs. De daken zijn gedekt met lokaal materiaal, nl. sirappen, in het geval van de Bethelkerk 
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op een moderne ijzeren dakconstructie. Daarmee bouwde Wolff Schoemaker hier precies wat zijn 

tegenpool, Henri Maclaine Pont, deed bij de gebouwen van de Technische Hogeschool te 

Bandoeng: een moderne constructie gecombineerd met lokale bouwmaterialen.  

 

Wonen 

 

De Nederlands-Indische samenleving was een verdeelde samenleving. Dat was zo vóór de komst 

van de Nederlanders en in 1854 legde het gouvernement de stratificatie vast in een 

Regeringsregelement waarin de bevolking werd opgedeeld in Inlanders, Europeanen en Vreemde 

Oosterlingen waartoe bij voorbeeld de Chinezen en Arabieren werden gerekend. Iedere groep 

woonde in zijn eigen wijk, Europeanen in de buitenwijken, Chinezen in het ‘Chinese kamp’, de 

lokale bevolking in de kampongs rondom de stad. Groepen die het in deze standenmaatschappij 

bijzonder moeilijk hadden waren de Chinezen en de Indo’s, de nakomelingen uit gemengde 

relaties. Het verwerven van landerijen was voor Europeanen tot de invoering van de Agrarische 

Wet in 1870 niet eenvoudig waardoor zij voor hun levensonderhoud waren aangewezen op banen 

bij bedrijven of de overheid.
7
 Voor Chinezen gold hetzelfde en zij mochten bovendien niet dienen 

in de krijgsmacht of ambtenaar worden. Daarom zochten zij hun heil in de handel. Toch stonden 

de Chinezen in rangorde net onder de Europeanen. De beperkende regels voor deze groep zoals bij 

elkaar wonen in een eigen wijk onder leiding van een kapitein en het reispasjessysteem waardoor 

reizen alleen mogelijk was met toestemming van de overheid werden in 1918 afgeschaft. Chinezen 

waren daarom vooral actief in zelfstandige beroepen, de handel en nijverheid. Deze situatie 

bestond eigenlijk al voordat de Westerse kooplui naar de Indische archipel kwamen. De Chinezen 

hadden al snel na hun ontdekking van de Indische archipel door dat de lokale bevolking niet zo 

sterk was in nijverheid en handel en daar zagen zij voor zichzelf een rol, wat niet wegneemt dat 

vele Chinezen als koelie in hun levensonderhoud moesten voorzien.
8
 

Indo’s waren oververtegenwoordigd op de lagere posities in het ambtenarenapparaat en ook op 

de woningmarkt, zij woonden in de stadskampongs. Het doorbreken van de sociale stratificatie was 

moeilijk maar noodzakelijk om op de sociale ladder te kunnen stijgen. Als dat lukte wilde men dat 

ook graag laten zien, bijvoorbeeld door een groot huis te bouwen. Voorbeelden hiervan komen 

later in dit hoofdstuk aan de orde: Berretty als geslaagde Indo en de Chinese familie Liem die 

rijkdom vergaarde in de handel.
9
 

 

Woningen  

 

De Nederlanders die zich als eersten in de Indische archipel vestigden en voor zich een huis wilden 

bouwen zagen zich voor het probleem geplaatst dat de architectuur waarmee zij in hun koude 

vaderland zo vertrouwd waren volledig ontbrak. De woonomstandigheden van de lokale bevolking 

inspireerden de Nederlanders slechts aarzelend en alleen op bepaalde aspecten tot het overnemen 

                                            
7 Van den Doel: 1996, H.4 Exploitatie door staat en partikulier; Bosma e.a.: 2006, p.155 

8 Mackie: 1991 
9 Bosma e.a.: 2006, H.3 en Meijer: 2004, H.1 
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van de lokale bouwvormen en technieken. Het superioriteitsgevoel stond een dergelijke vorm van 

vroege assimilatie in de weg. Overal in de archipel werd door de lokale bevolking hout, rotan en 

bamboe toegepast als voornaamste bouwmateriaal. Natuursteen komt wel veel voor, bijvoorbeeld 

de zgn. breuksteen in rivierbeddingen, maar werd niet meer
10
 of op beperkte schaal toegepast. 

Andere vindplaatsen lagen te ver weg van de bewoonde wereld en waren door de gebrekkige 

infrastructuur slecht bereikbaar. De exploitatie van steengroeven ontstaat daardoor pas later. De 

productie van baksteen ter plaatse die aan westerse eisen kon voldoen kwam pas in de twintigste 

eeuw goed op gang.  

 

De stad 

 

In de Indonesische archipel troffen de Nederlanders ook geen steden aan die in vorm en omvang 

voldeden aan het idee dat zij vanuit het westen daarvan hadden. Aanvankelijk wilde men niet 

langer blijven dan strikt noodzakelijk waardoor de ‘westerse’ vestigingen voornamelijk bestonden 

uit versterkte plaatsen en forten die pas later uitgroeiden tot steden. Mede door het ontbreken van 

een lokaal alternatief was het voor de Nederlanders moeilijk om afstand te doen van westerse 

modellen en wilde men “het Hollandsch stadsbeeld zo lang mogelijk gaaf houden en vrijwaren 

tegen exotische invloeden”. 
11
 Deze houding werd nog versterkt doordat de bouwheren uitsluitend 

afkomstig waren uit de overheersend behoudende en praktisch ingestelde bovenlaag van de 

Nederlands-Indische samenleving.
12
 Ook de architectuur werd beïnvloed door die pragmatische 

instelling. 

 

 

Afb.157 Batavia, zeventiende eeuwse huisjes aan de Amanusgracht. Foto ca. 1939 

                                            
10 De oude monumenten als Prambanan en Borobudur zijn vervaardigd uit natuursteen die in de directe omgeving werd gewonnen. 

Borobudur: 1976, p.51 
11 v.d. Wall, 1942 p.54 

12 Deze houding werkte nog lang door. Nadat Soekarno was afgestudeerd en werk zocht raadde Wolff Schoemaker hem aan een 

overheidsbetrekking te nemen want: “Als je het alleen probeert zal het jaren duren voordat je in je vak vooruit komt. Alleen rijke 
Nederlanders en ambtenaren kunnen zich de diensten van een architect veroorloven” in Adams: 1967, p.85  
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De opdrachtgevers wilden zo goedkoop mogelijk bouwen 
13
 en er moest snel en veel gebouwd 

worden. Deze samenloop van omstandigheden werkte de relatief snelle doorbraak van het moderne 

bouwen in de hand. De ‘villa in beton’ in Huis ter Heide, van Robert van ’t Hoff uit 1915/16, 

wordt gezien als een schoolvoorbeeld van het Moderne Bouwen in Nederland. Wolff Schoemaker 

ontwierp niet veel later, in 1919, de Bandoengse Jaarbeurs die voor een belangrijk deel uit beton 

bestaat. Beide architecten waren kort daarvoor op reis geweest in Amerika en hadden daar kennis 

gemaakt met het werk van F.L. Wright. 

In de woon- en pakhuizen die in de periode van de eerste nederzettingen in de zeventiende en 

achttiende eeuw werden gebouwd overheerste nog lang de stijl van het moederland. Aan de kali’s 

van Batavia stonden Amsterdamse grachtenpandjes, compleet met meestal ‘blinde’ schoorstenen 
14
 

en al dan niet getrapte zijgevels strak in het gelid. Zijgevels, want de eerste aanpassing aan het 

klimaat bestond uit het dwars plaatsen van de kap omdat de kopgevels, vanwege de slechte 

kwaliteit van de bakstenen, slecht bestand waren tegen de veelvuldige en harde slagregens. Als de 

huizen in rijen aan elkaar werden gebouwd was er bijna geen muur meer blootgesteld aan de regen. 

De kap kreeg ook een groot overstek om regen en zon van de muren te weren. (afb.157 en 158)  

Men bouwde, vooral in de steden, het liefst in steen ook al had het gebruikte bouwmateriaal zo 

zijn eigen problemen.  

  

        

Afb.158 Jakarta, aan Kali Besar west staan nog een paar zeventiende eeuwse panden of restanten 

daarvan (foto’s uit 2002)  

                                            
13 Wolff Schoemaker klaagt over de krenterigheid van opdrachtgevers in verschillende van zijn brieven. 
14 v.d.Wall:  1942, p. 53 ook wel “valse” schoorsteentjes zie Heuken: 1989, p.80 
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De aan de kust beschikbare koraalsteen bijvoorbeeld bleef, ook onder verschillende pleisterlagen, 

enorm stinken.
15
 De muren die uit deze steensoort werden opgetrokken hadden, net als de lokale 

baksteen veel last van doorslag en optrekkend vocht.  

 

Naar buiten 

 

Het Amsterdamse schema bleek al snel voor het zompige Batavia niet de ideale oplossing te zijn. 

Ziektes en een hoog sterftecijfer bezorgden Batavia de bijnaam ‘The white man’s grave’. 
16
 Al in 

de loop van de 17
e
 eeuw trokken zij die het zich konden veroorloven naar hoger gelegen gronden. 

De plaatsnamen Weltevreden en Buitenzorg zijn veelzeggend in deze context. De trek naar buiten 

nam in de 18
e
 eeuw zulke vormen aan dat de stad binnen de muren in verval raakte.

17
 Dezelfde 

ontwikkeling deed zich voor bij ander kuststeden zoals Semarang en Soerabaja.  

De woonhuizen die de Nederlanders buiten de steden hebben gebouwd, aanvankelijk alleen in 

de streken rondom Batavia maar later bij alle grotere steden, leken veelal op grote daken gebouwd 

op zuilen. Bij veel van deze huizen greep men steeds meer terug op de Javaanse pendopo
18
 (zie 

Afb.61) zoals bijvoorbeeld Huis Tjitrap uit ca. 1850. (afb.159) Dit zijn huizen van één woonlaag 

met een voor- en achtergalerij verbonden door een tussenkamer of een gang met vertrekken aan 

weerszijden. De plattegrond met voor- en achtergalerij heeft in zijn functioneren wel wat weg van 

de in Nederland dan gebruikelijke kamer ‘en-suite’, de voor- en achterkamer, gescheiden door een 

kastenwand met schuifdeuren. In de tropische context fungeren de voor- en achtergalerij als 

kamers, de functie van hal of gang is overgenomen door de veranda. In de bijgebouwen op het 

ruime achtererf zijn de keuken en de sanitaire ruimtes ondergebracht evenals de kamers voor 

personeel. Daar is ook altijd ruimte voor de opvang van familie en vrienden.
19 
Deze stijl kan 

omschreven worden als internationaal- of oud-koloniaal; het resultaat van 200 jaar vermenging van 

de lokale en geïmporteerde bouwstijlen zoals neorenaissance en neo-Palladianisme.  

 

                                            
15 idem p.17 
16 Berlage: 1931, p.26  

17 Van Diessen: 1989, p.51 

18 Overigens benoemt De Vos in 1891 de achtergalerij als Pendopo 
19 H. Kwee Hin Goan: 2004, p.142 
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Afb.159 Huis Tjitrap nabij Buitenzorg, ca. 1850 

                   

 

Afb.160 Bungalow in Bombay, ca.1825 
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Deze ontwikkeling, door Van der Wall omschreven als ‘oriëntalisatie’ 
20
 deed zich ook voor in 

andere koloniale gebieden zoals Brits-Indië. In de steden Madras en Calcutta, de snelst groeiende 

Brits-Indische steden was het, in het begin van de negentiende eeuw, voor de Engelse 

machthebbers gebruikelijk in klassieke grandeur te bouwen naar Palladiaans voorbeeld. In 

Bombay daarentegen waren de huizen minder pretentieus, meer gemodelleerd naar het voorbeeld 

van het Indiase landhuis, de bungalow (afb.160). De term ‘bungalow’ is afgeleid van het Hindi/ 

Mahratti woord ‘bangla’, het Bengaalse boerenhuis.
21
 De bungalow kon verschillende vormen 

aannemen maar de gebruikelijke vorm was een huis zonder verdiepingen met een puntdak en een 

veranda rondom. Dit type woning is door de Engelse kolonisten overgenomen omdat de bungalow 

met zijn hoge binnenruimtes een aangenaam binnenklimaat combineerde met de mogelijkheid om 

gasten en bezoekers te ontvangen op de veranda zonder deze direct toe te laten tot de privé 

vertrekken. De pendopo van de traditionele Javaanse woning (afb.161) functioneerde op een 

vergelijkbare wijze. De veranda, galerij of pendopo (deze termen worden in de literatuur uit die 

tijd door elkaar gebruikt) functioneert als het overgangsgebied tussen de private binnenwereld en 

de openbare buitenruimte. In de tropische omgeving is de formele kant van het huis juist open in 

tegenstelling tot het westen waar de formele kant met de hoofdingang veelal een gesloten indruk 

maakt. Door zijn combinatie van gebruiksgemak en geschiktheid voor het klimaat evolueerde de 

bungalow tot de ideale woonvorm voor de koloniale standenmaatschappij. Via het Britse 

wereldrijk verspreidde de bungalow zich over de wereld, van Amerika tot Afrika en Australië. De 

hierboven beschreven woningplattegronden zijn typerend voor Nederlands-Indië (zie Afb.164 als 

pars pro totem) De schikking van de kamers is vrijer, de verhouding van de ruimtes onderling kan 

intiemer zijn -men loopt eenvoudig van kamer naar kamer- omdat ‘binnen’ altijd ‘privé’ is, de 

gasten blijven immers op de veranda! 

 

 

 

 

                                            
20 v. d. Wall: 1942, p.10 
21 Evenson: 1989, p.55. Voor de herkomst en ontwikkeling van de veranda zie Tillitson:1989, H.2 
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Afb.161 Traditionele Javaanse woning. Vorige pagina in dwarsdoorsnede; hierboven: 1 pendopo 

(‘openbare’ voorgalerij), 2 pringgetan (overgangsgebied), 3 dalem (binnen = privé, ook wel 

vrouwenvertrekken)   

 

Maar deze bouwvorm riep ook weerstand op. Hoofdredacteur De Haan schreef in het Indisch 

Bouwkundig Tijdschrift in 1920 (no.1) over de voorgalerij: “Dit open woongedeelte heeft 

burgerrecht verkregen en men zal er niet licht afstand van doen. Toch gelooven wij, dat de 

voorgalerij- in zijn huidigen vorm zal moeten verdwijnen, vooral in de steden. Wie zal zich in b.v. 

Amsterdam of Rotterdam een open woning kunnen denken”. Ook De Haan wil het “Hollandse 

stadsbeeld” handhaven want daar zien we ook geen open voorgalerij. De Haan wil de open 

voorgalerij vervangen door loggia’s, terrassen en luchtige tuinkamers (“bij den westerschen 

villabouw zoo gewild”), intieme plekjes, bij voorkeur aan de achterzijde van het huis, waar men 

“niet wordt lastiggevallen door allerlei marskramers en venters” 

Ook in het vroege oeuvre van Wolff Schoemaker zijn enkele bungalows en mengvormen 

daarvan te vinden. Deze staan vaak nog in het teken van de oud-koloniale bouwstijl: onder andere 

de Buitenhuis in geaccidenteerd terrein (afb.162/164) en de woning voor de kunstschilder Ernest 

Dezentjé. (afb.163) Deze woningen zijn variaties op een thema waarbij de pendopo het 
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uitgangspunt was. Het dakoverstek is groot en in de plattegrond zien we een voorgalerij, een 

achtergalerij met daartussen een paar slaapkamers.  

 

Afb.162 Semarang, buitenhuis in geaccidenteerd Terrein, 1922 (oeuvre nr. 26)  

 

  

Afb.163 Solo, woning Dezentjé, jaar onbekend (oeuvre nr. 61)   
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Het leger 

 

Goede en vooral gezonde behuizing was ook in het belang van het leger. In de 19e eeuw kwam het 

merendeel van de manschappen nog om door ziektes en niet door gevechtshandelingen. Dat was 

voor de afdeling Nederlands-Indië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Vereeniging 

tot bevordering der geneeskundige wetenschap in Nederlandsch-Indië ondermeer de aanleiding om 

in 1890 een prijsvraag uit te schrijven. Het onderwerp leefde kennelijk niet echt want er kwam 

slechts één inzending binnen. En die inzending van geniekapitein G.W.F. de Vos voldeed ook nog 

bij lange na niet aan de verwachtingen van de jury. De Vos kreeg daarom slechts de helft van de 

uitgeloofde prijs. Hij bewerkte zijn tekst naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de 

jury en deze tekst werd in 1891 in een dun boekje gepubliceerd onder de titel Indische 

bouwhygiëne, proeve van eene toepassing van de gezondheidsleer bij het bouwen in Nederlandsch-

Indië. De Vos schreef in de inleiding: “Waar de zon niet binnenkomt, komt de dokter binnen” en 

toch hoevelen zijn er niet die hunne woning aan alle zijden door brede galerijen omgeven en de 

vensters van hunne slaapvertrekken reeds des ochtends vroeg sluiten opdat toch maar geen enkele 

zonnestraal binnendringe. En hoevelen zijn er niet die water drinken uit ondiepe putten gelegen in 

de onmiddellijke nabijheid van slecht gemetselde beerputten en die dus eigentlijk aftreksel van 

faecaliën in hun lichaam voeren. De hygiëne leert ons dat eene vochtige woning aanleiding geeft 

tot rheumatische en cattharale ziekten, en toch hoevele huizen zijn er niet waarvan de vloer altijd 

nat is en waar de vocht geheele landkaarten op den wand geschilderd heeft.” 
22
 Over de impact 

van het boekje van De Vos is niets bekend maar veel van de voorstellen van De Vos waren in de 

loop van de negentiende eeuw gemeen goed geworden en werden rond 1900 in de Europese bouw 

vrijwel algemeen toegepast.  

 

De Bruijn’s Indische bouwhygiëne  

 

De Vos schreef nog uitsluitend over de architectuur van de Europese bovenlaag van de bevolking 

met alleen een uitstapje naar de ziekenhuizen en gevangenissen voor de “inlanders”.
23 
C.J. de 

Bruijn, de gepensioneerde generaal-majoor van de genie
24
, verzorgde in 1927 een uitgebreide, aan 

de moderne technische ontwikkelingen (onder andere toepassing van beton!) aangepaste versie van 

het boek van De Vos. Deze uitgave, in negen delen (3 delen tekst en 6 delen tekeningen) geeft niet 

alleen in woord, maar vooral in de vele tekeningen, voorbeelden om in tropische gebieden een 

gebouw te ontwerpen waar het goed en gezond toeven is. Op een korte, militaristische toon worden 

aanwijzingen gegeven over materialen, uitleg, bouwplannen, plattegronden en technische 

installaties. Ook komen tal van technische installaties aan de orde die het binnenklimaat gunstig 

                                            
22 de Vos: 1891, inleiding 
23 De Semarangse apotheker Tillema was één van de eersten die aandacht vroeg voor de belabberde woonsituatie van de gewone 

bevolking en voorstellen deed totverbetering. In 1913 gaf Tillema het boek ‘Van wonen en bewonen, van bouwen, huis en erf’ uit en 

tussen 1915 en 1923 een serie met de titel: “Kromoblanda: over ’t vraagstuk van “het wonen” in Kromo’s groote land”. Mede door zijn 
toedoen kwam er meer aandacht voor de zgn. Kampongverbeteringsprojecten.  

24 Het is opmerkelijk en tekenend voor de situatie dat deze boeken werden uitgegeven door militairen. Het leger en dan vooral de genie 

had veel invloed op het bouwen in Nederlands-Indië, waarschijnlijk meer dan de net opgerichte Technische Hogeschool waar 
bouwkunde geen zelfstandige afdeling was maar slechts een onderdeel van civiele techniek. 
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kunnen beïnvloeden. Alle bouwtypen worden behandeld van ziekenhuis tot gevangenis en van 

slachthuis tot woonhuis. Bij de aanwijzingen voor de bouw van woningen zijn, zonder verder 

commentaar, zes voorbeelden opgenomen: twee ontwerpen van architect Piso, twee ontwerpen van 

architect Bennink en ook twee van de “Firma Wolff Schoemaker”: Buitenhuis in geaccidenteerd 

terrein (afb.162 & 164) en villa N. Gondangdia te Weltevreden.
25
 (afb.171)

 

 

  

Afb.164 Buitenhuis in geaccidenteerd terrein, Semarang, ca.1922, links de 3-D versie van Widodo, 

rechts de plattegrond uit De Bruijns Indische bouwhygiëne (oeuvre nr. 26) 

 

Volgens De Bruijn moeten de kamers ruim zijn en een hoog plafond hebben: vier tot vijf meter 

wordt als normaal beschouwd voor een ruimte van ca. 30 m
2
. De Bruijn geeft in zijn boek een 

staatje waarin de hoogte van een ruimte wordt gekoppeld aan het vloeroppervlak.
26
 Hiervan kan 

worden afgeweken naar gelang het gebruik van de ruimte. Zo zal het plafond van een ruimte waar 

veel mensen samenzijn hoger moeten worden gekozen dan een ruimte voor slechts enkele 

mensen.
27
 

Het aantal verdiepingen van een gebouw moet zo beperkt mogelijk zijn omdat anders de 

ventilatie van de laagste verdiepingen in het gedrang komt. Vaak wordt de ventilatie versterkt door 

een of meer torens in het ontwerp op te nemen. De torens hebben de functie van schoorsteen en 

voeren op een hoger niveau de warme lucht af. Vreemd genoeg schrijft De Bruijn niets over het 

toepassen van torens als ventilatie bevorderende elementen. Wel over zgn. ‘Emerson’s 

ventilatoren’, dat zijn vertikaal door het dak stekende, metalen buizen met een regenkap erop. “Wil 

                                            
25 Uit andere bronnen (Archief van Oyen, Archief H.J. Schoemaker) is gebleken dat beide ontwerpen ook daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd: “Buitenhuis in geaccidenteerd terrein” is uitgevoerd als het huis voor de directeur van de Samarangse Zee en 

Brandassurantiemaatschappij te Semarang. (oeuvre nr. 26). Villa “Noord Gondangdia” (oeuvre nr.33) is uitgevoerd te Bandoeng en 
staat bekend onder de naam “villa Merah”, de Rode villa, het woonhuis van Richard Schoemaker. Richard wordt vaak aangewezen als 

de architect.  

26 Het staatje uit De Bruijn: 1927, p 83: 
 Oppervlakte  Hoogte 

 30 m2 en meer  4 -4,5 m 

 25 – 30 m2  4 m 
 20 – 25 m2  3,5 m 

 15 – 20 m2   3 – 3,5 m 

27 Deze opsomming van voorwaarden waaraan woonhuizen in de tropen moeten voldoen is ontleend aan “De Bruijn: 1927, p. 83 tot en 
met 95. 
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men de ventilatie versterken dan kan men, mits er een aansluiting is, een of meerdere gasvlammen 

in deze buis aanbrengen zodat de ventilatie door de stijgende warme lucht wordt versterkt”.
 28 

In 

Nederlands-Indië werd veel gas gebruikt, niet alleen om op te koken maar vooral ook voor 

verlichting. De Bruijn beschrijft het woningpark Gergadji te Semarang, opgeleverd tot in 1920: 

“Alle woningen zijn voorzien van gas- en waterleiding;….Daar gasverlichting nog steeds de 

goedkoopste huisverlichting kan zijn, is bij den bouw alleen gasleiding aangelegd, zoodanig, dat 

ook desverlangd in de keuken op gas kan worden gekookt. In het park is evenwel ook aanleg van 

de electrische lichtleiding toegelaten en aangelegd”. 
29
 De gebouwen moeten, zo mogelijk los van 

elkaar staan en op een ruim erf. De afzonderlijke gebouwen worden verbonden door overdekte 

gangen. In steden was het natuurlijk niet altijd vol te houden om ruime erven te creëren maar bij 

het bouwen voor de Europese bevolking heeft men zich toch veelal aan dit adagium gehouden. 

“Door die wonderbaarlijke pracht van den plantengroei zijn ook de Indische steden, alle 

tuinsteden geworden”: ruim opgezette wijken met grote percelen aan brede lanen met 

schaduwgevende bomen.
30
  

Bij het bouwen moet men, indien mogelijk rekening houden met de plaatsing van het gebouw 

ten opzichte van de zonnestand en de heersende (passaat)winden. Bij een langwerpig gebouw 

worden de lange gevels langs de noord – zuid-as gesitueerd, zodat de verkoelende wind er langs 

kan waaien. Dat heeft de plezierige bijkomstigheid dat de korte gevels, waar meestal geen galerijen 

zijn het kortst aan opwarmend zonlicht worden blootgesteld. In koudere streken is de oriëntatie 

gedraaid, men richt de lange zijde van het huis graag op het zuiden om juist zoveel mogelijk van 

zonlicht te kunnen profiteren. 

Het dak bestaat meestal uit een hoge kap gedekt met pannen of sirappen op een open 

raamwerk van panlatten. Door de vele openingen in dit type dak kan de stijgende warme lucht 

gemakkelijk ontsnappen. Pannendaken zijn niet geheel waterdicht maar dat is geen groot bezwaar 

omdat de zolder in de tropen niet voor opslag of als slaapkamer gebruikt wordt zoals in de koudere 

streken gebruikelijk is. De dakhelling is in Nederlands-Indië vaak groter dan de traditionele 

dakhelling die men in Nederland doorgaans gewend is (hoewel er in het interbellum in Nederland 

ook geëxperimenteerd werd met afwijkende hellingshoeken). Dat levert een grotere kap op die 

beter ventileert. Maar de regen stroomt ook sneller weg van een dak met grote helling en dat is 

goed vanwege de slechte kwaliteit van de lokaal gefabriceerde dakpannen die veel water opnemen. 

Omdat in tropische gebieden de (passaat) wind meestal uit dezelfde hoek waait kan daarmee 

rekening worden gehouden door te kiezen voor links of rechts dekkende pannen. Als dakvorm 

wordt meestal het tentdak toegepast, soms met wolfeinden of uilenborden. Vanaf de negentiende 

eeuw worden zadeldaken zeldzamer omdat de topgevels bij slagregens problemen opleveren.
31  

                                            
28 de Bruijn: 1927, deel I, p. 43. De Vos schreef in zijn publicatie al over het versterken van de ventilatie door het stoken van vuren 

onder schoorstenen. 

29 Idem: deel I, Hfdstk 3. en aanhangsel p.163. In 1925 koste het steenkoolgas 16 cent per M3, terwijl een gaslamp per uur slechts 1 
liter verbruikte. Elektriciteit koste 40 cent per kilowattuur. Uitgaande van een lamp van 60 watt was elektrisch licht 150 keer zo duur als 

gaslicht.  

30 Berlage: IBT, 1923 p.305 
31 Gmelig Meijling: 1953 
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De voet van het dak ligt bij vrijwel alle gebouwen buiten de muur. Een groot dakoverstek, 

galerijen, uitkragende lijsten of tweede gevels beschermen de eigenlijke buitenmuur van het 

gebouw voor directe zonbestraling en contact met het regenwater.  

De toiletten en badkamers zijn samen met enkele andere functies zoals keuken, 

bediendenkamers en vaak ook gastenverblijven ondergebracht in bijgebouwen die met het 

hoofdgebouw verbonden zijn met overdekte corridors of in uitbouwen. Dit was al de gewoonte in 

de zeventiende eeuw en doet denken aan Nederlandse woningen waarbij het toilet ook vaak los van 

het huis stond. (op de koer bij voorbeeld).  

De muren zijn beschermd tegen de regen door een of meer pleisterlagen. De lokale baksteen 

was vaak zo poreus dat pleisteren de enige mogelijkheid was om de waterdichtheid te verhogen. 

Om het optrekken van vocht vanuit de ondergrond tegen te gaan werd het onderste deel van de 

muren opgetrokken uit natuursteen van hoge dichtheid.
32
 Harde steensoorten waren in Nederlands-

Indië wel te winnen maar te vaak op (dan nog) zeer moeilijk bereikbare plaatsen. Daarom werden 

hardsteen en marmer, dat veel voor vloeren werd gebruikt, uit Europa of India aangevoerd. 

De vertrekken moeten, indien mogelijk, aan de buitenzijde van het gebouw gelegen zijn voor 

optimale ventilatie en lichttoetreding. Daarom ook moeten de “vensters en deuren flink groot zijn; 

vooral de eerste in grote getale, teneinde voldoende licht en lucht te verkrijgen. De deuren moeten 

liefst gelegen zijn tegenover de vensters en voorzien zijn van bovenlichten om voortdurend 

doorstraling van lucht te verschaffen”. Net als bij het boek van De Vos is niet duidelijk wat de 

invloed van De Bruijn’s publicatie is geweest. In de literatuur van de tijd waarin het verschijnt 

wordt er niet naar verwezen. Waarschijnlijk heeft het voornamelijk gediend als kroniek van de 

eigen tijd en als leerboek.  

 

De woonhuizen van C.P. Wolff Schoemaker  

 

Wolff Schoemaker heeft voor een serie woningen die hij ontwierp in de beginperiode van zijn 

carrière (tussen 1919 en 1922) gebruik gemaakt van neoclassicistische stijlbeginselen. Deze stijl 

was bij de koloniale overheersers zeer in trek. Niet alleen voor bank- en overheidsgebouwen, ook 

bij het ontwerpen van woonhuizen gebruikte men graag deze stijl die degelijkheid, 

betrouwbaarheid, formaliteit en distinctie toonde. Voorbeelden van Wolff Schoemakers ontwerpen 

in deze stijl zijn het ‘Palais’ voor de familie Tan Gin Han in Cheribon (afb.165 links) en het 

woonhuis voor de familie Kan te Weltevreden (afb.165 rechts). Of deze ontwerpen zijn uitgevoerd 

is niet bekend. Wolff Schoemaker gebruikte deze stijl ook voor het gebouw van de Chinese 

English School te Semarang uit 1922. (afb.166) Daarna verdwijnt deze stijl uit zijn vormentaal.  

De lokale bevolking heeft deze stijl op grote schaal geïmiteerd en bij veel bungalows dragen 

klassieke zuilen het dak van de veranda/galerij te (afb.167). 

 

                                            
32 In Indonesië gebruikt men de term kalisteen = riviersteen of breuksteen 
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Afb.165 links: Cheribon, Palais Tan Gin Han 1919 (oeuvre nr. 6), rechts: Weltevreden, villa 

Familie Kan 1922 (oeuvre nr. 23) 

 

 

Afb.166 Semarang, Chinese English school, 1922 (oeuvre nr. 28) 

 

  

Afb.167 Het neoclassicisme werd gemeengoed. Java, Pekalongan, 2002 
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Net als in Nederland werden in Nederlands-Indië woningcomplexen voor medewerkers 

opgenomen in de bouwopdrachten van grote bedrijven en hebben stadsbesturen opdrachten 

gegeven voor het ontwerpen van woonwijken. Ook het bureau ‘C.P. Schoemaker en associatie’ 

heeft getracht dergelijke opdrachten te verwerven, vooral in de tijd dat de architectuurdiscussie op 

haar hoogtepunt was. Dat deze ontwerpen onmiskenbaar invloed hebben ondergaan van de locale 

voorbeelden, zowel van de pendopo als de oud-koloniale architectuur, laten zien dat de discussies 

Wolff Schoemaker niet onberoerd hebben gelaten. In deze ontwerpen toonde Wolff Schoemaker 

zich een veel ‘Indischer’ architect dan Maclaine Pont en Karsten, zijn tegenstrevers in de 

architectuurdiscussie, wilden doen geloven. (zie deel II) Voorbeelden zijn de woningen voor de 

stad Semarang (afb.168) en het Woningpark Ketabang in Soerabaja. (afb.169) In de laatste 

opdracht ontwierp Wolff Schoemaker rijtjeshuizen of geschakelde woningen, een type dat in de 

kolonie dan nog niet veel voorkwam. Toch had Wolff Schoemaker volgens zijn dochter Lucie niet          

 

 

Afb.168 Semarang, woningontwerp type D, voor 1924, (oeuvre nr.32) 

 

zo veel op met ‘eenvoudige’ woningbouw. Misschien een reden waarom er van de “vele 

woningontwerpen” waarvan sprake is in de voordracht voor de ridderorde (Nederlandse leeuw) 

voor Wolff Schoemaker maar enkele bewaard zijn gebleven.
33
 Het is niet ondenkbaar dat Van 

Oyen een flink aandeel in deze ontwerpen heeft gehad. De meeste zijn in Semarang gesitueerd 

                                            
33 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. 
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waar hij leiding gaf aan het dependance van Wolff Schoemakers associatie. Van de grote 

woonhuizen die Wolff Schoemaker heeft ontworpen zijn er vier die extra tot de verbeelding 

spreken. Wolff Schoemakers eigen woonhuis in Bandoeng, de bungalows voor de familie Liem te 

Semarang en zijn magnum opus; de villa ‘Isola’ te Bandoeng voor de krantenmagnaat Berretty. 

  

 

 

Afb.169 Soerabaja, woningbouw Ketabang (boven); voorontwerp in vogelperspetief (onder) 

(oeuvre nr. 22) 
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Afb.170 Bandoeng, Wolff Schoemakers eigen huis aan de Van Galenweg, na 1930 (oeuvre nr. 44)  

 

Het eigen woonhuis van Wolff Schoemaker, (afb.170) gebouwd na 1930 is een villa die, net als de 

hierboven genoemde woningen, doet denken aan de oud-koloniale villa’s maar dan met 

dichtgezette galerijen en Art Deco decoraties.
34
 Het huis, dat kort na de Tweede Wereldoorlog is 

afgebrand, vertoont alleen met de ingebogen lijn van de nokbalk een klein tropisch tintje. De 

plattegrond, voor zover te herleiden uit de enige bewaard gebleven foto, lijkt bijna vierkant. De 

toepassing van een verdieping brengt het dichter bij Hollandse voorbeelden. Er loopt rondom het 

huis een terras/galerij die, heel on-Indisch, niet overdekt is. Het overstek van het dak is voor 

Indische begrippen eerder bescheiden. Boven de ingang is een overkapping aangebracht die 

ontspringt uit het hoge dakvlak. De natuurstenen gevels, in vrij verband gemetseld zijn wel weer 

erg on-Hollands, maar ook niet specifiek Indisch. Het dak met wolfeinden herinnert aan West-

Europese voorbeelden zoals een Hollandse boerenhoeve of Engelse cottage. Er zijn geen dakgoten, 

die zouden de grote hoeveelheden regenwater toch niet aankunnen. Kennelijk waren er geen 

hoekpannen beschikbaar want waar de overgangen van de dakvlakken zijn afgedekt met 

gemetselde ruiters zijn de randen van het dak afgewerkt met een eenvoudige houten lijst. De 

nokbalk is weer wel geheel met lood bekleed.  

De raampartijen zijn naar de hoeken verschoven en de ramen hebben een horizontale roede 

verdeling die later ook toegepast wordt bij villa ‘Isola’. Dat geeft het gebouw een heel moderne 

uitstraling die weer lijkt te botsen met de algemeen traditionele hoofdvorm. De hoekpijlers (van 

gewapend beton?) zijn een kwartslag gedraaid en voorzien van geometrische versiering. Door de 

pijlers zo te plaatsen kunnen de ramen maximaal worden geopend. Boven de ramen loopt een 

                                            
34 De datering is gebaseerd op een mededeling van prof. Harold Jan Schoemaker, mogelijk is het gebouw van vroeger datum. 
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sierende lijst rondom het gebouw. De muur boven deze lijst is uitgevoerd in licht stucwerk met aan 

de voorzijde geometrische versieringen. Deze versieringen doen denken aan die van het Bogk 

House (1916), en het Hollyhock House (1917) (afb.112) van Frank Lloyd Wright. Wolff 

Schoemaker kan deze huizen met eigen ogen hebben gezien tijdens zijn lange studiereis door 

Amerika in 1917 of Richard heeft hem ermee in aanraking gebracht na diens studiereis naar 

Amerika en Europa in 1919-1920.
35
 Helaas is er van dit huis geen plattegrond bewaard gebleven.  

Het ontwerp van dit huis vertoont overeenkomsten met de vroegere ontwerpen voor villa’s van 

de ‘firma Wolff Schoemaker’ die gepubliceerd zijn in het boek Indische bouwhygiëne van De 

Bruijn uit 1927 (afb.164, 171 & 172), een groot, gebroken dak met een sterke hellingshoek, een 

plint van kalisteen en de nokbalk met ingebogen lijn. Maar Wolff Schoemaker geeft zijn eigen huis 

wel meer stijlelementen. 

 

   

Afb.171 Weltevreden, ontwerp villa Nieuw Gondangdia/villa Merah, voor en zijaanzicht, ca. 1922 

(oeuvre nr. 33) 

 

De ontwerpen van deze woningen stammen mogelijk al uit 1921 want één van deze ontwerpen, in 

het boek van De Bruin aangeduid met de naam villa Nieuw Gondangdia te Weltevreden is met een 

kleine wijziging ook uitgevoerd in 1921 te Bandoeng als woonhuis voor Richard Schoemaker. Dat 

huis (afb.172) staat bekend onder de naam villa Merah, De Rode villa, naar de kleur waarin de 

baksteen is geverfd. Charles heeft in deze ontwerpen de overhand gehad. Maar Richard 

Schoemaker heeft, ondanks zijn drukke baan als hoogleraar en studiereizen (hij was op studiereis 

naar Amerika tijdens het ontstaan van zijn eigen huis) zeker invloed gehad op deze ontwerpen. In 

1921 hield hij een rede ter ere van het eenjarig lustrum van de Technische Hogeschool Bandoeng 

waarin hij aangaf dat hij de Europese bouwkunst voor de tropen ongeschikt achtte want “die streeft 

naar geslotenheid en vaste totaalwerking en ten dien einde uitkragende deelen vermijd: men mist 

daardoor de beschutting tegen zonnewarmte en de geweldige regenbuien”.
36
 In een “causerie met 

lichtbeelden” voor de leden van de “Bandoenschen Kunstkring” in begin 1922 sprak hij ook over 

de buitenhuizen bij Chicago van Frank Lloyd Wright. Richard noemde deze woonhuizen “zeer 

aantrekkelijk”.
37
 

                                            
35 Rosse: 1945, p.3 

36 IBT Jrg.24 (1921) nrs. 13 en 24, p. 478 
37 IBT Jrg.25 (1922) nr. 12 
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Afb.172 Bandoeng, Villa Merah in aanbouw (zie oeuvre nr. 33)  

 

De kenmerken die hij vervolgens opsomde, “sterk doorgevoerd horizontalisme, ver overstekende 

daken, aardige uitbouwen en voorgeschoven plantenbakken” komen regelmatig terug in de 

ontwerpen van Wolff Schoemaker.  

In de hierboven besproken ontwerpen zijn toch ook veel ‘Nederlandse’ trekken te zien en 

overeenkomsten met de in Nederland steeds meer in zwang rakende Engelse landhuisstijl, waarop 

de invloed van Wright ook duidelijk aanwezig is. (afb.173) Wolff Schoemaker reduceerde de voor 

de tropen karakteristieke veranda’s tot overhuifde ingangspartijen en de slaapkamers werden 

ondergebracht op de verdieping, al deels direct onder de schuinte van het dak. Dat werd in de oud-

koloniale bouwkunst nu juist vermeden omdat het door de felle tropenzon erg warm werd onder de 

pannen. Harold, de zoon van Richard kan zich dan ook nog herinneren dat vooral het huis van zijn 

oom Charles erg benauwd was. Villa Merah, zijn geboortehuis was koeler.
38
 De oorzaak hiervan 

ligt mogelijk ook in de dakbedekking. Villa Merah heeft een typisch Indische dakbedekking van 

sirappen terwijl het woonhuis van Charles een dak had van keramische pannen. De Nederlandse 

villa’s zijn wel compacter en hebben een groter glasoppervlak. 

 

 

 

 

Volgende pagina: Afb.173 Nederlandse villa’s uit 1918-1930 uit Het eigen huis, moderne 

schoonheid van ir. Fokker 

                                            
38 Interview H.J. Schoemaker: april 2004 
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Hilversum door P.J. Verschuijl jr.                         Wassenaar door A.M. de Rouville de Meux 

              

‘De Luifel’ te Wassenaar door H. Wouda              Aerdenhout door A.P. Smits & C. van der Linde 

            

Bergen door C. Brandes                                                      Eindhoven door P.B van Heugten 

                

Hoenkoop door H. van der Kloot Meijburg                                   Wassenaar door S.E. Heyting 
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Afb.174 Bandoeng, plattegronden villa Nieuw Gondangdia/villa Merah, 1922, met bloembakken 

bij de ingang en op de verdieping.  

 

 

Afb.175 Medan, ontwerp 3 woningen voor Handelsvereniging Amsterdam, 1921 (oeuvre nr. 16)  

 

De plattegronden van villa Nieuw Gondangdia/villa Merah (afb.174) en de woningen voor 

handelsvereniging Amsterdam (afb.175) laten zien dat Wolff Schoemaker wel pogingen deed om, 

met de ‘aardige uitbouwen’ waar Richard over sprak, de traditionele doosvorm van de Europese 

bouwwijze te doorbreken. Maar omdat hij vasthield aan een symmetrische gevel kwam hij niet tot 

een vrije schikking van ruimtes zoals Frank Lloyd Wright en de Engelse landhuisstijl.  

Wolff Schoemaker maakte in dezelfde periode, ca. 1921, ook een romantische schets voor een 

landhuis (afb.176) dat nog wel een gesloten indruk maakt maar door de talrijke verspringingen in 

dak en gevels doet denken aan de Indiasche tempels en stupa’s die hij als belangrijke 
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inspiratiebron noemt in het Indisch Bouwkundig Tijdschrift van 1923. Vooral dat laatste aspect 

kwam in een groot deel van zijn ontwerpen regelmatig terug. 

 

 

Afb.176 Schetsontwerp landhuis, ca. 1921 (oeuvre nr. 62) 
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De woonhuizen voor de familie Liem  

 

De twee bungalows voor de familie Liem in Semarang die Wolff Schoemaker ontwierp in de 

periode 1922 – 1925 zijn groots van opzet en behoudend in de vormgeving. De woningen pasten 

daarmee prima bij de status en positie van de opdrachtgevers; rijke, locale industriëlen. De familie 

Liem was groot geworden in de goed florerende industrie van Nederlands-Indië. Semarang is voor 

de Chinezen in Indonesië een speciale plaats omdat dit de plaats is waar de eerste Chinese handels- 

en ontdekkingsreizigers en na hen ook landverhuizers aan land gingen. In Semarang staan de 

oudste en meest bekende Chinese tempels waaronder Sam Po Kong, waarin ook een gebouwtje in 

de vorm van een Chinese Jonk is opgenomen om te herinneren aan het bezoek van de 

legendarische vlootheer Cheng Ho aan het begin van de vijftiende eeuw.
39
 

Wolff Schoemaker publiceerde zijn ontwerp voor de verbouwing van de woning voor S.L. 

Liem te Semarang (afb.177) in het artikel “Indische Bouwkunst en de ontwikkelingsmogelijkheid 

van Indo-Europeeschen architectuurstijl” in het jubileumnummer van het Indisch Bouwkundig 

tijdschrift van 1923 (zie bijlage 4). Hij illustreerde het artikel met een afbeelding van zijn 

“maquette voor de verbouwing van een “Klassiek” Indisch woonhuis” (afb.178) samen met een 

afbeelding van een tempel uit Noord-India (afb.179) die hij tot voorbeeld van dit ontwerp heeft 

genomen. De woning is een typische bungalow met één woonlaag en een veranda rondom. Zijn 

beschrijving van de tempel: “Dakconstructie meest sprekend element”. Er is enige gelijkenis 

tussen de tempel en het ontwerp. Wolff Schoemaker kopieert de tempel in hoofdvorm met rondom 

een veranda op pilaren. Maar dat is in grote lijnen ook de vorm van het oude huis. Wat hij het 

“sprekend element” noemt, het dak, nam Wolff Schoemaker nu juist niet over. Op de tekening en 

de maquette lijkt het er zelfs op dat het gebouw een plat of zeer vlak dak moest krijgen.  

Het leek aanvankelijk de bedoeling dat het oude huis (afb.180), dat stamt uit het laatste kwart 

van de 19
e
 eeuw, zou worden verbouwd en gemoderniseerd maar uiteindelijk werd besloten tot 

nieuwbouw direct naast het oude huis. De voorgalerij van het oude huis was door aanhoudende 

zonbestraling en door regeninslag onbruikbaar geworden. Het oude huis heeft een eenvoudige 

plattegrond met een voor- en achtergalerij verbonden door een gang met aan weerszijden kamers. 

De lange zijgevels zijn gedeeltelijk afgeschermd van zon en regen door een groot dakoverstek dat 

steunt op dunne gietijzeren kolommen
40
 of door afdaken op ijzeren consoles. Achter het 

hoofdgebouw ligt een uitgebreid erf met bijgebouwen waarin zich alle functionele ruimtes 

bevinden, toiletten, badkamers, keukens, stallen, opslag etc.  

In het ontwerp voor het nieuwe woonhuis week Wolff Schoemaker niet af van deze 

basisvormgeving. Alleen de uitwerking werd aangepast aan de tijd. Wolff Schoemaker lichtte het 

ontwerp in bovengenoemd artikel als volgt toe: “Bescherming door groot overstek van gootlijst en 

door de breeden omgaande luifel. Bovenlichten te vullen met transparante geornamenteerde albast 

                                            
39 Cheng Ho (1371-1435) is China’s grootste zeeheld. Hij voerde 7 handelsexpedities uit tussen 1405 en 1435 waarbij hij met zijn 

enorme vloot Vietnam, Java, Sumatra, India en Oost Afrika bezocht. Zijn houten schepen zijn de grootste ooit gebouwd en waren ca. 
130 meter lang en 50 meter breed. De vloot had een bemanning van 30.000 koppen. Levanthes:1996 

40 De Dunne Gietijzeren kolommen zijn niets anders dan gasbuizen. De grote gietijzeren zuilen van de voorgalerij zijn gemaakt door 

‘Pletterij Den Haag’ Met enige regelmaat werden ook lantaarnpalen toegepast als zuil (bv. Door Thomas karsten bij de restauratie van 
de Kraton van Djokjakarta) 
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platen. Steunpunten in lichtgrijs marmer. Gedrukte aanzien onvermijdelijk, maar rationeel uit 

organisme voortgekomen”. 

 

 

Afb.177, Semarang, eerste ontwerp voor het woonhuis van de familie S.L. Liem, 1922 (oeuvre nr. 

30) 

 

 

Afb.178 Semarang, maquette voor de verbouwing van een “Klassiek” Indisch woonhuis voor S.L. 

Liem 1922–1925 (oeuvre nr. 30) 
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Afb.179 Tempel uit Noord-India door Wolff Schoemaker afgebeeld in IBT 1923 

  

 

Afb.180 Semarang, het oude woonhuis van de familie S.L. Liem, Semarang, laatste kwart 19
e
 

eeuw. Architect onbekend 
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Afb.181 Semarang, voormalig woonhuis S.L. Liem uit 1922 in 2002 (oeuvre nr. 30) 

 

Het nieuwe woonhuis werd in 1925, na het opheffen van de Wolff Schoemakers associatie, 

voltooid door voormalig compagnon Van Oyen. Er kwam toch een pannendak op het gebouw met 

een, voor de tropen flauwe helling (afb.181). Daarmee lijken de galerijen de enige echte 

aanpassing aan de tropische omgeving. Het huis werd verder volledig in Art Deco stijl uitgevoerd. 

De voorgalerij en achterbinnengalerij zijn geheel bekleed met bouwkeramiek van de firma de 

Porcelijne Fles uit Delft, voor in bruin, achter in zeegroen met goud. (afb.183)  In het huis werden 

tal van vaste meubelen in dezelfde stijl aangebracht, of deze van de hand van Wolff Schoemaker 

zijn of door Van Oyen zijn ontworpen is niet bekend. (afb.182) 

 

 

Afb.182 Semarang, woning S.L. Liem, 1925, vaste kast in Art Deco stijl 
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Afb.183 Semarang, woning S.L. Liem, 1925. Boven links, voorgalerij; boven rechts, zuilen van de 

voorgalerij; onder,  achter binnengalerij. Volgende pagina: boven links, glas-in-lood koepel van de 

achter binnengalerij; boven rechts, achtergalerij; onder, tegels in de voorgalerij met de namen van 

architect en leverancier bouwkeramiek. 
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De rol van Van Oyen in dit gebouw moet aanzienlijk zijn geweest want hij claimt het gebouw 

hoewel dit nog ontworpen is onder de vlag van ‘C.P. Schoemaker en associatie’ waarvan hij de 

vertegenwoordiger was in Semarang. Uit de brieven van Wolff Schoemaker kan worden 

opgemaakt dat hij regelmatig (met tegenzin) naar Semarang ging, waarschijnlijk om te zien of het 

werk vorderde en om problemen op te lossen. Van Oyen is bij de uitvoering vrijwel niet 

afgeweken van het gepubliceerde ontwerp en daarom is de hand van Wolff Schoemaker hier 

bepalend geweest. Het einde van het bureau en de scheiding tussen Van Oyen en Wolff 

Schoemaker voltrekt zich pas als dit gebouw zo goed als klaar is. 

Tegenwoordig is het gebouw nog in vrijwel ongeschonden staat en in gebruik is als 

transitiecentrum voor deelnemers aan de hadj.
41
 De familie Liem is, volgens het verhaal van de 

                                            
41 De hadj is de reis naar Mekka die iedere moslim geacht wordt eenmaal in zijn leven te maken. 
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huidige beheerder, tijdens de machtswisseling in 1965 halsoverkop het land ontvlucht. Het 

onroerend goed moesten zij onbeheerd achterlaten. 
42
 

Het tweede woonhuis voor de familie Liem in Semarang, villa ‘Helly’ voor B.T. Liem
43
 

(afb.184) is een kolossaal woonhuis (breedte op tekening is ruim 47 meter) dat van buitenaf gezien 

goed vergelijkbaar is met een bungalow in oud-koloniale bouwstijl. Liem heeft gebruik gemaakt 

van het opheffen, in 1918, van de verplichting om als Chinees burger in de Chinese wijk te wonen 

door een huis te laten bouwen in een wijk waar voornamelijk Nederlanders woonden. Bovendien 

liet hij het huis ontwerpen door een Nederlandse architect. Liem, die zijn fortuin had vergaard in 

de manufacturenhandel, streefde naar gelijkschakeling/assimilatie met de blanke bovenlaag van de 

Nederlands-Indische samenleving.  

De villa ‘Helly’ heeft één woonlaag met een enorm dak op muren/zuilen en een ruime galerij 

aan de voorzijde. Dat dak geeft ‘lucht’ aan het gebouw en is door de omvang en het grote overstek 

de enige aanpassing aan het klimaat. Op het achterterrein ligt een uitgestrekt bijgebouw dat deels 

de tennisbaan omsluit. Wolff Schoemaker heeft zelfs een pendopo in het plan van het bijgebouw 

opgenomen, deze doet hier dienst als entree van de dubbele garage. Echter, in tegenstelling tot 

eerdere woningontwerpen liggen de sanitaire ruimtes voor de hoofdbewoners nu niet in het 

bijgebouw maar inpandig in het hoofdgebouw. Het ontwerp voor villa ‘Helly’ breekt ook nog met 

een andere traditie: er is geen achtergalerij meer opgenomen in het ontwerp. De galerijen zijn 

verplaatst naar de zijkanten van het ontvangst/woongedeelte.  

De foto (afb.184) die kort na het voltooien is genomen laat een vrijwel symmetrisch gebouw 

zien, meer dan aanvankelijk de bedoeling van Wolff Schoemaker lijkt te zijn op de enige bewaard 

gebleven tekening. (afb.185) De rechtervleugel is nog verder uitgebouwd dan op tekening 

aangegeven en een kopie geworden van de linkervleugel. De totale breedte komt zo op ongeveer 

54 meter.  

Het grondplan van villa ‘Helly’ is ontworpen op drie assen: De korte hoofd-as die het gebouw 

in twee gelijke delen splitst loopt van de hoofdingang (de traditionele voorgalerij, door Wolff 

Schoemaker hier omschreven als ‘terrace’ ) via de ‘Hall’ naar achter. In de breedte liggen twee 

parallelle dwars-assen: Eén in de lengte van de achtervleugel met alle slaapkamers en sanitair. De 

tweede dwars-as loopt door het ontvangst/woongedeelte van het huis dat voor de achtervleugel 

ligt. De assen lijken geen verband met elkaar te hebben. De ‘Hall’ is het centrale punt van het 

gebouw.  

Tegenwoordig is dit huis de residentie van de gouverneur van de provincie Midden-Java. De 

voorzijde van het gebouw wordt nu aan het oog onttrokken door een feestzaal die daar, ten 

behoeve van deze functie, tegenaan is gebouwd. 

                                            
42 Het Chinese volksdeel genoot onder Soekarno een zekere bescherming en voordelen in verband met hun economisch sterke positie. 

Toen Soeharto in 1965 de macht greep verloren zij deze bevoorrechte positie. Bij de rellen die met de machtsgreep gepaard gingen 

vielen vele Chinese slachtoffers op verdenking van communistische sympathieën, wat vaak weer een dekmantel was van afgunst en 
onderlinge afrekeningen. Zie Giebels: 2005, p.193 

43 Door het ontbreken van informatie is het moeilijk na te gaan wie B.T. Liem precies was. Alleen de voorletters zijn bekend. In 

Semarang is de familie Liem erg uitgebreid en in Nederland zijn maar weinig gegevens geregistreerd over andere dan Nederlandse 
inwoners van de kolonie. Helly, de naam van de villa is echter een niet veel voorkomende naam en daarom een interessant 

aanknopingspunt. De (eerste?) kleindochter van Bwan Tjioe Liem, handelaar in manufacturen te Semarang kreeg de naam Helly, zij 

werd geboren op 6 januari 1925, het jaar waarin de villa met dezelfde naam werd opgeleverd. Bron: Persoonlijkheden, 1938, Liem 
Tjiauw Liat 
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Afb.184 Semarang, woning B.T. Liem (villa ‘Helly’) 1924-1925 (oeuvre nr. 40) 

 

 

Afb.185 Semarang, woning B.T. Liem (villa ‘Helly’) 1924-1925, a-symmetrische plattegrond 

hoofdgebouw(oeuvre nr. 40)  
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Afb.186 Semarang, woning B.T. Liem (villa ‘Helly’) 1924-1925, plattegrond bijgebouw (oeuvre 

nr. 40)  

 

Het ontwerp voor villa ‘Helly’ heeft verschillende elementen gemeen met de villa Nieuw 

Gondangdia/villa Merah (zie p.178 e.v.): symmetrische gevel; centrale uitbouw van de 

ingangspartij en het steile, gebroken dak met ingebogen nokbalken. De in de breedte uitgerekte 

plattegronden, de horizontale gelaagdheid, de piramidale opbouw en de ronde beëindiging van de 

zijgevels zijn bovendien eigenschappen die ook kenmerkend zijn voor het Robie House van 

Wright uit 1906-1909. 
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Afb.187 Semarang, woning B.T. Liem (villa ‘Helly’) 1924-1925, westzijde en de schuifdeuren van 

het ‘terrace’ in 2002  

 

  

Afb.188 Semarang, woning B.T. Liem (villa ‘Helly’) 1924-1925, detail kolom en oostelijk 

‘terrace’  

 

Net als het woonhuis voor S.L. Liem claimt Van Oyen de architect van dit woonhuis te zijn. In de 

hal is een marmeren plaat te zien met daarop de naam van de villa en de naam van de architect. 

(afb.30) De tekening staat echter op naam van beide architecten. (afb.29) De rolverdeling blijft 

onduidelijk. (zie ook p. 51)  
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Magnum opus: villa ‘Isola’  

 

Villa ‘Helly’ is voor Wolff Schoemaker de opmaat voor de belangrijkste opdracht van zijn leven, 

het meest opvallende en tot de verbeelding sprekende gebouw en zijn laatst bekende woonhuis: de 

villa ‘Isola’. Dit wordt ook wel “het weelderigste woonhuis ter wereld” genoemd.
 44
 Villa ‘Isola’ is 

een op en top Art Deco creatie en uitgegroeid tot een van de iconen van de stad Bandoeng.  

 

 

Afb.189 Wolff Schoemaker en Berretty voor villa ‘Isola’ (oeuvre nr. 45) 

 

In vergelijking met villa ‘Helly’ (1925), die in wezen een bungalow is, is villa ‘Isola’ (1933) meer 

een westers, maar beslist geen Nederlands woonhuis geworden. Deze villa had net zo goed in Iowa 

of Miami kunnen staan. Villa ‘Isola’ is in vrijwel alles anders dan het bekende oeuvre van Wolff 

Schoemaker. Met villa ‘Isola’ breekt Wolff Schoemaker definitief met de oud-koloniale 

bouwvorm. De traditionele indeling van de oud-koloniale woonhuizen met voor- en achtergalerij, 

die in de woningen die Wolff Schoemaker vóór villa ‘Isola’ ontwierp nog wel terug te vinden 

waren is bij villa ‘Isola’ geheel verdwenen. Het gebouw gaat de hoogte in waar villa ‘Helly’  en 

haar oosterse voorlopers meer in de breedte zijn uitgebouwd. Desondanks is de horizontaliteit, die 

Richard Schoemaker zo waardeerde in de ontwerpen van Wright, in villa ‘Isola’ sterk aanwezig. 

Het overheersende tentdak, dat zo kenmerkend is voor villa ‘Helly’ en villa Nieuw 

Gondangdia/villa Merah ontbreekt bij villa ‘Isola’. Wolff Schoemaker geeft deze villa een sterk 

onderscheidend ‘modern’ element, de platte daken die het warme klimaat bijna lijken te 

                                            
44 Hoffman: 1984, p.22 
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ontkennen. De aanpassingen aan het tropische klimaat zijn hier niet bouwkundig maar technisch 

opgelost. 

Zoals in bijna alle ontwerpen van Wolff Schoemaker blijft ook in villa ‘Isola’ de symmetrie het 

onderliggende basisprincipe en bij alle ontwerpen kiest hij voor een centrale uitbouw van de 

ingangspartij. 

Zowel het gebouw als Dominique Willem Berretty, de opdrachtgever waren zeer bekend in 

Nederlands-Indië. Ze hebben veelvuldig de pers gehaald en over beide zijn de nodige roddels 

verspreid. Villa ‘Isola’ is wellicht de metafoor van Berretty, geïsoleerd en dominerend. 

Villa ‘Isola’ ligt stevig verankerd in het omringende landschap dat voor een deel is aangepast 

aan de villa. Er werd bij de bouw gebruik gemaakt van de geaccidenteerdheid van het terrein. De 

villa ligt als het ware in de rand van een plooi in het landschap. Aan de zuidzijde ligt het souterrain 

open en glooit het landschap naar beneden. (afb.194) Het hoofdvertrek, de grote salon ligt op de 

eerste verdieping zodat volop genoten kan worden van het omringende landschap. (afb.193) 

De villa sprak direct na de voltooiing 

al zo tot de verbeelding dat Ir. W. Lemei, 

de latere opvolger van Wolff Schoemaker 

aan de Technische Hogeschool te 

Bandoeng, er direct na de voltooiing in 

1933 een boek over publiceerde.  

Lemei zag in het boek zelfs de start 

van een serie publicaties over moderne, 

Nederlands-Indische architectuur want hij 

noemde het boek: 'Moderne woning-

architectuur in Nederlandsch-Indië' en de 

ondertitel luidde: 'Eerste uitgave Villa 

‘Isola’'. 
45
 Helaas zijn er in deze reeks 

geen boeken meer verschenen.  

Met villa ‘Isola’ hebben Wolff 

Schoemaker en Berretty duidelijk invloed 

gehad op de architectuurgeschiedenis van 

Nederlands-Indië. Het betekende de 

definitieve doorbraak van de moderne 

bouwkunst in de kolonie. 

 

Afb.190 Omslag van het boek van Lemei over villa ‘Isola’  

 

A.F. Aalbers, wel gezien als het boegbeeld van het Moderne Bouwen in Nederlands-Indië 
46
 

arriveerde in 1928. Hij had meer invloed ondergaan van de Europese ontwikkelingen en zijn 

ontwerpen ademen een radicaal modernere sfeer. Maar Aalbers bouwt zijn oeuvre pas na 1935, 

                                            
45 Lemei: 1934a 
46 Segaar-Höweler, D. en T. Boersma: 2000 
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(afb.10 & 191) na de voltooiing van villa ‘Isola’. Wolff Schoemaker fungeerde voor hem als een 

wegbereider. 

 

  

Afb.191 Bandoeng, één van de drie villa’s aan de Dagoweg 1936. architect A.F. Aalbers  

 

Geschiedenis 

 

Het idee voor villa ‘Isola’ is niet in één keer ontstaan. Berretty 

was op zoek naar grond voor een eenvoudige bungalow tussen 

Bandoeng en Lembang, een dorp ten noorden van Bandoeng. 

Dit idee groeide steeds verder uit, het kleine stukje grond werd 

steeds groter, en het gebouw dat erop moest komen te staan 

eveneens.
47
 Soms kwam hij bijna dagelijks, bij voorkeur zeer 

vroeg in de ochtend, bij Wolff Schoemaker over de vloer met 

nieuwe plannen en eisen.
48
 De ene dag het zwembad op dak, 

de andere dag weer het zwembad in de kelder. Ook de opzet 

van de tuin werd steeds extravaganter, uiteindelijk werd er 

zelfs een beekje omgelegd om door het uitgestrekte park te 

stromen. Op het laatst kreeg Wolff Schoemaker de buik vol 

van al die wijzigingen. Berretty werd dan ook regelmatig 

afgewimpeld met de mededeling dat hij niet thuis was.
49
  

Afb.192 Dominic Willem Berretty 

                                            
47 Bastiaans: 1975, p. 48 

48 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. 
49 idem 
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Hoe en waarom Berretty juist voor Wolff Schoemaker heeft gekozen is niet bekend. Als we echter 

Nederlands-Indië zien als een groot dorp waar iedereen elkaar kende, dan is het heel goed mogelijk 

ons voor te stellen dat Berretty op een ochtend gewoon bij Wolff Schoemaker kwam 

binnenstappen om hem zijn plannen voor te leggen en hem te vragen deze uit te voeren. De heren 

kenden elkaar al veel langer, in het begin van de jaren twintig waren ze beiden als commissieleden 

betrokken bij de oprichting van de Bandoengse Jaarbeurs. Berretty was lid van het hoofdcomité, 

Wolff Schoemaker van de Technische Commissie.
50
 Lemei veronderstelde het bestaan van een 

gevoelsovereenstemming tussen deze twee buitenbeentjes die de naam hadden onweerstaanbare 

‘womanisers’ te zijn geweest.
51
 Beide mannen zijn meerdere keren getrouwd geweest, Berretty 

onder andere met de Nederlandse actrice Mien Duymaer van Twist.
52
 

 

Berretty 

 

Dominic Willem Berretty werd in 1893 te Djokjakarta geboren uit een vader van Italiaans-Franse 

afkomst en een Javaanse moeder. “Berretty was een persoonlijkheid, een zeer merkwaardige 

persoonlijkheid. Hij was een Indo-Europeaan; afkomstig uit de kringen der weinig bemiddelden, 

en ontving niet meer dan middelbaar algemeen vormend onderwijs. Naar ik meen, begon hij zijn 

loopbaan als klerk op een telegraafkantoor, waarna hij enige tijd werkzaam was bij een 

partikuliere telegraaf-maatschappij. Maar hij was er de man niet naar om in een klein 

ambtenaarsbaantje met een uiterst geringe kans op stijging boven het traditionele peil uit, zijn 

leven te slijten. Hij begaf zich in de journalistiek, om vervolgens het persbureau Aneta te stichten”. 
53
 

Aldus Bastiaans, een journalist die Berretty persoonlijk heeft gekend. De bewoordingen waarin 

over Berretty wordt geschreven zijn meestal superlatieven, zowel in positieve als in negatieve zin. 

Hij was altijd overal het eerst, hij was intelligent, rusteloos, hard werkend, onvermoeibaar, 

leergierig, beminnelijk en had een groot organisatietalent. Maar hij was ook grillig, onberekenbaar, 

ijdel, hij had een dynamische fantasie, kende geen kieskeurigheid in de keuze van zijn middelen en 

hij had “iets geheimzinnigs” 
54
 Anderen noemden hem “gevaarlijk “ 

55
 of een duivelskunstenaar 

met een vlijmscherpe geest, maar: “het ontbrak hem aan zelfkritiek: alles was hem mogelijk. Een 

vat vol tegenstrijdigheden: genereus als weinigen voor zijn vrienden, meedogenloos en 

onscrupuleus als het zijn tegenstanders betrof”.
56
  

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren de telegraafverbindingen tussen Nederlands-

Indië en Europa slecht en traag. Soms deden berichten er meer dan een week over om van Londen 

naar Batavia te geraken. Hier zag Berretty zijn kansen (en zijn fortuin) en richtte in 1916 zijn eigen 

                                            
50 Jaarbeurscatalogus: 1920 & 1921 
51 Lemei: 1934a 

52 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. Mien Duymaer van Twist (1891-1967) was een bekende Nederlandse 

filmactrice, speelde onder andere in de films Helleveeg (1919) en Boefje (1939) 
53 Bastiaans: 1975, p. 34 

54 idem 

55 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. 
56 Ritman: 1980, p. 60 
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persbureau op: ANETA, het Algemeen Nieuws- en Telegraaf-Agentschap. Berretty kende de 

routes van het telegraafverkeer goed en ontwierp een alternatief voor de gebruikelijke en 

overbelaste route via Singapore. De gevolgen waren enorm, zowel de handel als de Nederlands-

Indische regering zaten verlegen om snelle berichtgeving uit Europa en Berretty kom daarvoor 

zorgen. Hij wist dat D. Fock de opvolger van de aftredende landvoogd J.P. graaf van Limburg 

Stirum zou worden, dagen voordat het officiële bericht Batavia bereikte.
57
 Deze machtspositie 

werd door Berretty maximaal uitgebuit, hij verwierf met ANETA een monopoliepositie op het 

gebied van de nieuwsvoorziening en bond de gehele Indische pers aan zich met harde en dure 

contracten. De macht van Berretty steeg tot ongekende hoogte en zijn inkomen ook. De 

Nederlands-Indische regering en de pers zagen dit handenwringende gebeuren maar konden niets 

doen. Berretty kon op steun van enkele belangrijke parlementariërs rekenen. De macht van 

Berretty had echter een labiele basis en zijn positie begon te wankelen toen de situatie van het 

naoorlogse telegraafverkeer zich normaliseerde en in 1922 de nieuwe langegolf radioverbinding 

via Radio Kootwijk in gebruik werd genomen. Het persbureau werd een gewoon bureau voor de 

Indische bladen en Berretty raakte zijn hoge inkomen kwijt. De positie van ANETA werd doelwit 

van acties en processen, gevoerd door de Indische pers die niet aan de leiband van Berretty wilden 

lopen. In de voortdurende strijd tussen de directeur-eigenaar van ANETA en de krantendirecties 

werden geen middelen geschuwd; intriges, chantage en valse beschuldigingen waren aan de orde 

van de dag. Berretty richtte medio 1922 zelfs een speciaal boulevardblad op om, naast 

verstrooiende berichtgeving, de bevolking te laten delen in zijn polemiek met de pers. Het blad, dat 

de agressieve naam De Zweep droeg, had veel succes en verwierf hierdoor hoge inkomsten uit 

reclame. Opnieuw een novum voor Nederlands-Indië! Een probleem was hier de verspreiding. 

Berretty had de verkoop van De Zweep gekoppeld aan zijn nieuwsvoorziening en naarmate de 

inhoud voor de kranteneigenaren hinderlijker werd nam de weerstand uit deze kringen tegen de 

koppelverkoop toe. De zaak leidde zelfs tot het instellen van een commissie door de Nederlands-

Indische regering om de werkwijze van ANETA en zijn directeur te onderzoeken. De Zweep 

verdween maar met de invloed van Berretty was het nog niet gedaan.
58
   

Ondanks zijn gedaalde inkomen bleef Berretty zich een levensstandaard aanmeten die op den 

duur, zelfs voor hem, onbetaalbaar moest zijn: “Zijn ambities culmineerden in de bouw van dat 

monument van onbezonnenheid aan de Lembangweg: de Villa ‘Isola’, die hem vrijwel tot de 

bedelstaf bracht. Boze tongen verklaarden de bouw uit het feit dat Berretty zich 'aan de Japanners 

had verkocht'”. 
59
  

In oktober 1932 werd er met de plannen voor de bouw van de villa begonnen, maart 1933 werd 

overgegaan tot de uitvoering door het AIA bureau (Algemeen Ingenieurs en Architecten bureau) 

dat ook had getekend voor de bouw van de Koloniale Bank te Soerabaja (oeuvre nr. 39). Al in 

december van dat jaar kon het gebouw in gebruik worden genomen.
60
 ‘Het paleis’, zoals het 

                                            
57 Ritman: 1980, p. 105 
58 De naam van het tijdschrift werd veranderd in d’Orient. Bastiaans: p. 37 e.v.; Ritman: p. 61 e.v. Voor de betekenis van Berretty zie 

ook Wormser, hfdstk III 

59 Ritman: P. 55. In Nederlands-Indië zat de angst voor Japan er al vroeg in. Zie ook p. 32-33  
60 Lemei: 1934a, Java Bode, Preangerbode 1933 
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landhuis vaak werd omschreven zou Berretty een fortuin hebben gekost, er wordt een bedrag van 

een half miljoen gulden genoemd, voor die tijd, zeker in de kolonie, een astronomisch bedrag.
61
  

Al tijdens de bouw kwam de geruchten- en roddelstroom over de villa ‘Isola’ op gang. Volgens 

deze geruchten waren de fundamenten zo zwaar uitgevoerd dat er artillerie op het dak kon worden 

opgesteld ten einde Bandoeng onder vuur te kunnen nemen.
62
 Berretty heeft maar kort van zijn 

villa kunnen genieten. Bij de oplevering zat hij financieel aan de grond en zijn zesde huwelijk met 

de Portugese Coquita dreigde op de klippen te lopen. Berretty’s secretaris, Hans Dokkum schreef: 

“Isola: achter het uiterlijke fraais ruik je den leegen achtergrond, het gebrek aan gewoon levens-, 

resp. gezinsgeluk. Dat voelen we allen zoo, met alle respect voor de tentoonstelling van macht en 

smaak.” 
63  

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden reisde Berretty naar Europa. Hij wilde voor Kerstmis 

1934 weer terug zijn in Bandoeng en vloog mee met de kerstvlucht van de Uiver. Deze beroemde 

DC2 was na de glansrijke overwinning in de London – Melbourne Luchtrace (oktober 1934) aan 

haar taak als verkeersvliegtuig begonnen. De vliegmachine heeft naar verluid haar vertrek nog 

uitgesteld om te wachten op Berretty. De Uiver heeft Batavia nooit bereikt, bij Bagdad kwam het 

toestel in een zware zandstorm terecht en het stortte neer in de woestijn. Alle inzittenden kwamen 

daarbij om het leven. Het drama haalde de wereldpers en in Nederlands-Indië deed een nieuw 

gerucht de ronde: Berretty zou een geheimagent zijn in Japanse dienst. Hij was als laatste passagier 

in Amsterdam aan boord gekomen en had een nerveuze indruk gemaakt. Om aan arrestatie in 

Bandoeng te ontkomen zou hij de gezagvoerder een hoog bedrag hebben geboden om een 

noodlanding te fingeren in de woestijn. De gezagvoerder had echter geweigerd en was vervolgens 

door Berretty, in de lucht, door pistoolschoten om het leven gebracht met het neerstorten van het 

vliegtuig als noodlottig gevolg.
64
 Het resultaat van het onderzoek naar de ware toedracht van het 

ongeval door de K.L.M., dat deze geruchten volledig weersprak, heeft geen einde kunnen maken 

aan het voortbestaan ervan.
65
 

Met Berretty verloor Nederlands-Indië een van de meest spraakmakende figuren uit het 

interbellum. Met zijn bliksemcarrière, zijn rijkdom en positie was hij een belangrijk voorbeeld 

voor het Indo-europese bevolkingsdeel van Nederlands-Indië.
66
 Villa ‘Isola’ was het persoonlijke 

statement van een Indo die zich had ontworsteld aan de knellende banden van de Indische 

standenmaatschappij en zich richtte op de Amerikaanse leefwijze zoals die werd geëtaleerd in 

Hollywood films. 

 

Het gebouw 

 

                                            
61 Bastiaans: 1975, p. 48; Hoffmann: 1984, p. 23. Ter vergelijking, de aanneemsom voor Grand Hotel Preanger was ruim 325.000 

gulden. 

62 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987; Hoffmann; Ritman: P. 55 
63 Meihuizen: 2006 

64 Bastiaans: p. 34 e.v.; Ritman: 1980, p. 56 e.v.; p. 133 e.v. 

65 Hoffmann: 1984, p.23 ;Ritman: 1980, p. 61 & 137 
66 Meijer:  2004, p. 113-114, overigens schrijft Meijer de naam van Berretty consequent foutief met één r. 
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Dankzij het boek van ir. W. Lemei over villa ‘Isola’ dat voor het grootste deel uit foto's bestaat 

kunnen wij ons een goed beeld vormen over de oorspronkelijke staat en functies van het gebouw.
67
 

In het boek zijn ook de plattegronden van alle verdiepingen opgenomen. Maar omdat er geen 

ontwerptekeningen bewaard zijn gebleven is het niet mogelijk de ontwikkeling van verschillende 

stadia van het ontwerpen te reconstrueren.  

Villa ‘Isola’ was niet alleen het woonhuis en recreatieplek voor de familie Berretty. Het was, 

gedwongen door de afstand tot Batavia, ook een kantoor voor ‘workaholic’ Berretty met een eigen 

woonwerkkamer voor zijn secretaris. Maar de villa ‘Isola’ was bovenal een vehikel waarmee 

Berretty zijn omgeving wilde imponeren. Hij had lak aan de conventies van de 

standensamenleving van de Nederlandse kolonie en wilde graag laten zien dat hij als Indo-

europeaan de geijkte posities voor deze groep kon overstijgen. (Hij was hét voorbeeld van de 

geslaagde Indo voor het IEV, het Indo-Europeesch Verbond) 

 

Ligging 

 

Zoals men bij een echte villa mag verwachten is de omgeving bijna even belangrijk als het gebouw 

zelf.
68
 Berretty kocht een terrein van 120.000 m

2
 ten noorden van Bandoeng aan de weg naar 

Lembang. Bandoeng was al een geliefde woonplaats vanwege het relatief koele klimaat. Het nog 

hoger gelegen Lembang was hierdoor extra aantrekkelijk. Villa ‘Isola’ was schitterend gelegen in 

een enorme tuin en vanuit de villa had men een weids uitzicht over de tuin, de omringende bergen 

en de stad Bandoeng. Het rees statig op uit het glooiende landschap en domineerde de gehele 

omgeving. De tuin was zo groot dat de weg van Bandoeng naar Lembang er met een grote bocht 

omheen geleid moest worden. (afb.194) 

 

                                            
67 Lemei: 1934a 
68 Ackerman: 1990, p. 26 
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Afb.193 Bandoeng, villa ‘Isola’. ‘Droomverloren’ gaf Lemei deze foto als titel 

 

 

Afb.194 Bandoeng, villa ‘Isola’, luchtopname 1934 

 

Aan de oostzijde, waar de weg de villa het dichtst nadert bevindt zich de hoofdtoegang (afb.195). 

Een metalen hek in Art Deco stijl is opgehangen tussen twee kleine betonnen poortgebouwtjes 

waarin verblijfsruimte is voor de portiers. In een van deze poortgebouwtjes is een gevelsteen 

opgenomen waarop een gevleugelde leeuw, symbool van de stad Venetië, is uitgehouwen, als 

verwijzing naar de Italiaanse afkomst van Berretty. Venetië/Italië kan gezien worden als het thema 

van villa ‘Isola’, op verschillende plaatsen en manieren komt dit thema steeds terug in het ontwerp 

van het gebouw en de tuin.  
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Afb.195 Bandoeng, villa ‘Isola’, de hoofdpoort met de Venetiaanse leeuw 

Grondplan 

 

Villa ‘Isola’ is een geleed, symmetrisch gebouw van drie etages en een souterrain. Bij het 

ontwerpen is Wolff Schoemaker uitgegaan van een kruisvormig plan met een hoofd-as en een 

dwars-as. De opbouw blijft op de noord-zuid georiënteerde hoofd-as gelijkvormig van beneden tot 

boven. De vleugels op de dwars-as worden naar boven toe steeds kleiner. De hoofd-as is ook de 

symmetrie-as van het gebouw. De hoofdvorm van het gebouw op de symmetrie-as is een rechthoek 

met ronde beëindigingen. In het centrum van deze hoofdvorm liggen op de parterre de 

belangrijkste ruimtes voor het ontvangen van gasten: de hal, de werkkamer en de salon. Op de 

eerste etage zijn de privé vertrekken, de woonkamer en de hoofdslaapkamer, in de hoofdvorm 

gesitueerd. Alle secundaire ruimtes liggen in de vleugels, het souterrain en op de tweede etage.  
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Afb.196 Bandoeng, villa ‘Isola’, plattegronden 
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                          Afb.197 Bandoeng, villa ‘Isola’, doorsnede van de trapboom  

 

Exterieur, gevels en tuin 

 

Villa ‘Isola’ is helder van opzet. De symmetrie is duidelijk zichtbaar in de noord- en zuidgevel. De 

begrenzingen van de binnenruimten kunnen afgelezen worden aan de geleding van het gebouw. De 

etages zijn duidelijk aangegeven door ramen en breed uitstekend lijstwerk. 

 De noordgevel (afb.198) is wat meer gesloten en formeler dan de zuidgevel. Door de beide 

torens en de hierin opgenomen kleine ramen met zware omlijsting krijgt de noordgevel een strenge 

uitstraling. De luifel boven de hoofdingang, in het boek van Lemei aangeduid als ‘onderrit’, is erg 

licht door de open constructie die is afgedekt met draadglas. De onderrit loopt spits toe en wordt 

gedragen door een kolom die de vorm heeft van de boeg van een Venetiaanse gondel (afb.201). 

Samen met de ervoor gelegen waaiervormige trappen schept het geheel het beeld van een schip dat 

door de golven ploegt. Dit beeld wordt nog versterkt door de torens die op schoorstenen met 

stroomlijnvinnen lijken. Daarmee geeft het gebouw ook uitdrukking aan de eigenzinnigheid van 

Berretty, ‘ik vaar mijn eigen koers’. De plantenbakken op de tweede etage verzachten dit krachtige 

beeld enigszins.  

 



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 48

 

Afb.198 Bandoeng, villa ‘Isola’, de noordelijke gevel 
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Afb.199 Bandoeng, villa ‘Isola’, de zuidelijke gevel en het zwembad 

 

Het formele karakter van de noordgevel wordt voortgezet in de tuinaanleg. Deze is door Berretty 

zelf ontworpen en onder zijn leiding uitgevoerd.
69
 De hele tuin was voorzien van verlichting en 

                                            
69 Lemei: 1934b, p. II.2 
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men kon bij gelegenheden zelfs grote gastoortsen ontsteken op de torens.
70
 Aan de noordkant is de 

tuin grotendeels strak en vrijwel uitsluitend in rechte lijnen uitgevoerd. Alleen de grote vijver 

rechts van de oprijlaan is van onregelmatige vorm. In deze vijver drijft een echte Venetiaanse 

gondel als romantisch element (afb.200) 

 

 

Afb.200 Bandoeng, villa ‘Isola’, de gondel 

  

De associatie van de villa ‘Isola’ met een door de golven ploegend schip past perfect bij het 

rusteloze karakter van Berretty, de man die altijd onderweg was, altijd haast had en veel weerstand 

ondervond. Aan de noordkant van de villa liggen ook de bijgebouwen. Hierin zijn de garages, de 

stallen en de personeelsverblijven ondergebracht.
71
 Hier is ook een tennisbaan aangelegd en een 

lange serre, speciaal voor het kweken van orchideeën. Deze serre is met blauw glas afgedekt en er 

stroomt water doorheen om de juiste luchtvochtigheid te bereiken.  

Met de schijnwerpers die, als een soort koplampen, zijn aangebracht op de kolom van de 

‘onderrit’ en die gericht zijn op de garages kon Berretty vanuit zijn werkkamer aangeven welke 

auto voorgereden moest worden.
72
 (afb.201) 

                                            
70 Lemei: 1934a, Preangerbode 1933 

71 Lemei: 1934b, p. II.2 
72 Bastiaans: 1975, p. 48 
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Afb.201 Bandoeng, villa ‘Isola’, de onderrit met koplampen  

 

De zuidgevel (afb.199) is hoger dan de noordgevel omdat hier door de glooiing van het terrein de 

gevel van het souterrain volledig zichtbaar is. De zuidgevel is meer open en informeler dan de 

noordgevel. De torens ontbreken hier waardoor het gebouw zich meer bloot lijkt te geven en meer 

naar voren komt. Het horizontale accent krijgt in deze gevel meer nadruk door de banden van de 

ramen en het balkon op de tweede verdieping. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat het gebouw 

van deze kant af gezien lager is dan van de noordkant af gezien. Daar wordt het beeld sterk 

bepaald door de torens die het gebouw hoger doen lijken dan het is.  

De tuin aan de zuidzijde is veel groter dan die aan de noordzijde. En in overeenstemming met 

de informele zuidgevel is de tuin hier minder strak dan aan de noordzijde en krijgt meer het 

karakter van een landschapstuin. Hoewel de symmetrie-as van het gebouw is voortgezet in een 

rechte lijn naar een fontein aan het einde van de tuin zijn het hier toch gebogen lijnen die het beeld 

bepalen. 

De ramen van villa ‘Isola’ zijn gevat in stalen kozijnen 
73
 die in diepe nissen liggen en zijn 

omgeven door zware, betonnen lijsten. Ook daar waar bouwdelen eindigen zijn breed uitkragende 

lijsten aangebracht. Boven alle ramen en tussen de stroomlijnvinnen van de torens zijn smalle 

openingen aangebracht. Dit zijn ontluchtingsopeningen die zorgen voor de afvoer van warme 

lucht. Zij vormen, samen met het breed uitstekende lijstwerk en de torens, die als ‘schoorstenen’ 

functioneren de aanpassingen aan het tropische klimaat. Wolff Schoemaker heeft bovendien de 

oost- en westgevel zo gesloten mogelijk gehouden omdat deze gevels naar de zon toe zijn gericht 

                                            
73 Lemei: 1934b, p. II.1 
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Afb.202 Bandoeng, villa ‘Isola’ de hal                 Afb.203 Bandoeng, villa ‘Isola’ de grote salon 

  met het grote schuifraam        

             

en het meest worden opgewarmd. Het balkon van de hoofdslaapkamer is permanent overdekt door 

een glazen luifel op stalen binten.
 74  

De overhuiving van de terrassen op dezelfde slaapkameretage 

bestaat uit een rooster van balken afgedekt met glas. Zoals veel moderne, Europees georiënteerde 

gebouwen heeft ‘Isola’ platte daken.        

 Met de los van het hoofdgebouw liggende onderkomens voor de bedienden en verdere 

bijgebouwen op het uitgestrekte terrein bewaart villa ‘Isola’, ondanks de Art Deco vormgeving, 

nog iets van de oud-koloniale bouwtraditie van Nederlands-Indië zoals die zich sinds de 19e eeuw 

had ontwikkeld.
75
  

 

Interieur 

 

Na het betreden van villa ‘Isola’ door de hoofdingang staat men in het portaal. Links van de 

ingang is een gedenkplaat op de muur aangebracht waarop de naam van Wolff Schoemaker als 

ontwerper van villa ‘Isola’ genoemd wordt. Vanuit het portaal leidt een korte trap van zes treden 

naar de lager gelegen hal. Boven de doorgang is een Italiaanse tekst in de muur aangebracht: 

‘M'isolo e vivo’: ik zonder mij af en leef.
76 
(afb.202) Berretty was niet alleen een hardwerkend en 

ambitieus man, hij  

                                            
74 Lemei: 1934b, p. II.2 

75 Jessup: 1984, p.35 
76 Lemei: 1934a  
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Afb.204 Bandoeng, villa ‘Isola’ de werkkamer     Afb.205 Bandoeng, villa ‘Isola’ de eetkamer 

 

was ook onverzettelijk, strijdlustig en "een kampioen in the gentle art of making enemies". 
77
 Hij 

zal in de roddelzieke Indische wereld vaak de behoefte hebben gehad zich terug te trekken en te 

verdedigen. Deze karaktertrekken worden weerspiegeld in de uitstraling van ‘Isola’ en benadrukt 

door bovengenoemde spreuk en de naam van de villa: ‘Isola’, eiland.  

Twee grote schuifdeuren in de hal verlenen doorgang naar de ruime salon. Een enorm, gebogen 

schuifraam van meer dan vijf meter breed geeft hier een schitterend uitzicht op de tuin, de 

hoogvlakte van Bandoeng en de omringende bergketens. (afb.203) Vanaf deze etage kan men via 

twee kleine balkons ter linker- en ter rechterzijde van de salon en twee gebogen trappen afdalen 

naar de tuin. Zowel vanuit de hal als vanuit de salon kan men de beide vleugels van het gebouw 

bereiken. De bibliotheek, de ‘tikkamer’ en de werkkamer (afb.204) van Berretty liggen in de 

oostvleugel. In de westvleugel vindt men de eetkamer. (afb.205) In deze laatste twee ruimtes zijn 

de ontluchtingsopeningen boven de vensters duidelijk zichtbaar.  

Voor het bedienende personeel is er in de westvleugel een aparte ingang en een apart trappenhuis 

met goederenlift. Hierdoor is de keuken in het souterrain verbonden met de eetkamer op de 

parterre en de slaapkamerverdieping. Vanaf de slaapkamerverdieping is dit trappenhuis de enige 

verbinding met de terrasverdieping. Vanuit het portaal op de parterre lopen twee gebogen trappen 

naar de corridor op de slaapkamerverdieping. Hieraan liggen twee kinderslaapkamers, een 

woonkamer, twee kleedkamers, een centrale bad- en toiletruimte en een kamer voor het 

kindermeisje. De hoofdslaapkamer is alleen bereikbaar via de kleedkamers of de centrale bad- en 

                                            
77 Ritman: 1980, p. 52 
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toiletruimte. Deze kamer heeft een groot, met glas overdekt balkon dat bereikbaar is door brede 

schuifdeuren. 

De kamer van het kindermeisje heeft een eigen bad- en toiletruimte in de westelijke toren. In 

de oostelijke toren bevindt zich eveneens een bad- en toiletruimte. Het is echter onduidelijk voor 

wie deze bestemd is. Omdat ze bereikbaar is vanaf het bediendentrappenhuis is het mogelijk voor 

hen bedoeld, maar ze kan ook voor de kinderen zijn. In de uiterste hoeken van de beide vleugels 

liggen terrassen waarvan het oostelijke "een heerlijk plekje oplevert voor een ontbijt in de vroege 

ochtenduren". 
78
 

 

     

 Afb.206 Bandoeng, villa ‘Isola’ trappaal        Afb.207 foto uit De Stijl I 6 1918  

 Ruimteplastische binnenarchitectuur 

 (trappaal) door Robt. Van ‘t Hoff 

 

Bovenaan de trap staat op een lage borstwering een trappaal-versiering, ontworpen door Wolff 

Schoemaker (afb.206). Deze trappaal vertoont veel gelijkenis met trappaal die in 1918 is 

ontworpen door Robert van 't Hoff (afb.207) en gepubliceerd in De Stijl waarop Wolff Schoemaker 

een abonnement had.
79
 Wolff Schoemaker laat er nog weer een mensfiguur uit oprijzen. Op deze 

                                            
78 Lemei: 1934a 
79 Jessup: 1988, p.152 
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etage vindt men de logeerkamer, een bar met wand- en plafondversiering waardoor "men zich in 

een up-to-date Parijsche gelegenheid zou wanen" en een grote studio. Deze studio heeft een 

"aangrenzende cabine voor bioscoop voorstellingen". 
80
 Lemei duidt hier op de donkere kamer die 

op de plattegrond rechts van de studio is weergegeven. Films vertonen behoorde tot de moderne 

mogelijkheden van ‘Isola’. Berretty was gek op films, van de bouw van ‘Isola’ liet hij dan ook een 

film maken die bij de inwijding aan de gasten werd vertoond.
81
  

Vanaf deze etage loopt in de westelijke toren een wenteltrap naar een groot dakterras. De 

stroomlijnvinnen aan de torens, die geen andere dan een symbolische functie hebben, zijn hier 

goed zichtbaar. De oostelijke toren bevat de watertank. 

 

  

Afb.208 villa ‘Isola’ de Bar 

  

Vanuit de hal op de parterre voert een trap onder het portaal door naar het souterrain. Allereerst 

komt men in een sportlokaal met buffet of bar (afb.208). Van hier uit kan men naar de keuken in 

de westvleugel. In de keuken begint het bediendentrappenhuis en hier vindt men ook de deur naar 

de wijnkelder die onder de hal ligt. In de oostvleugel bevinden zich de kinderspeelkamer en het 

kantoor met zitslaapkamer voor de secretaris van Berretty. Zoals op alle andere etages zijn hier ook 

bad/doucheruimtes en toiletten, niet alleen behorend bij het sportlokaal (dat ook van buitenaf 

bereikbaar is) en de ruimten voor de secretaris, er is ook een apart bediendentoilet. Vanuit het 

sportlokaal geven vier deuren uit op de tuin. De ruimten voor de secretaris en de keuken hebben 

een eigen ingang. 

                                            
80 Lemei: 1934a 
81 Preanger Bode 1933. Of deze film nog bestaat is niet bekend. 



Tropenstijl                                                                                   C.J. van Dullemen                                                                         mei 2008  

 56

Inrichting 

 

De inrichting van villa ‘Isola’ is door Berretty zelf gedaan. (afb.220) Hiervoor kocht hij ‘moderne’ 

meubelen in Parijs en verlichtingsornamenten in Venetië.
82
 Vaste meubelen zoals de boekenkast en 

het kleine schrijfbureau in de studio zijn door Wolff Schoemaker ontworpen en ter plaatse 

uitgevoerd. Ze zijn op de plattegronden (p.209/210) donker gearceerd aangegeven. Het valt direct 

op dat deze meubelen, die hier en daar de ronde vormen van het gebouw volgen en herhalen, beter 

bij het gebouw passen dan de door Berretty aangeschafte meubelen.  

 

Constructie  

 

 

Afb.209 Bandoeng, villa ‘Isola’ staalskelet 

 

Niet alleen uiterlijk, ook qua constructie is ‘Isola’ een modern gebouw. De grote lichtopeningen en 

de behoefte aan veel nuttige ruimte maakten het onmogelijk een massieve bouwwijze toe te 

passen. Daarom koos Wolff Schoemaker voor skeletbouw. Omwille van het snellere bouwen 

verkoos hij het staalskelet boven het skelet van beton. (afb.209)
83
 

De fundering bestaat uit putten die zijn volgestort met steen. Daarop rusten de dragende 

kolommen die onderling zijn verbonden door gewapend betonnen balken. (afb.210) Hierop zijn de 

éénsteens dikke muren gemetseld. Bij de gebogen muren werden waar dat nodig bleek extra 

funderingspalen geplaatst. Op de etages rusten de vulmuren op stalen balken.
84
  

                                            
82 idem 

83 Goemans: 1933, p. II.3 
84 idem, p. II.4 
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Afb.210 Bandoeng, villa ‘Isola’ Staalskelet en fundering  

 

 

Afb.211 Bandoeng, villa ‘Isola’ Het staalskelet wordt gevuld met lichte steen en gepleisterd. 
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Voor de constructie van de torens was een speciale oplossing nodig door de aanwezigheid van de 

ramen en de gebogen muren. Bovendien leverde het grote gewicht van het waterreservoir in de 

oostelijke toren een extra probleem op. De torens kregen daarom een stijf gewapend beton 

geraamte dat werd verbonden met het staalskelet van het hoofdgebouw.
85
 De vloeren zijn van 

ongewapend beton, de dakvlakken van gewapend beton met daarop een speciale laag om ze 

waterdicht te maken.
86
 De gevels zijn afgepleisterd in ruwe grijze specie. Ter verkrijging van de 

grijze kleur heeft men cementverf aan de specie toegevoegd.
87 
Ondanks het zware en massieve 

uiterlijk is de villa toch een redelijk lichte constructie die zeker niet in staat is tot het uitvoeren van 

de haar door de volksmond toegedichte functies. Kennelijk vond men in de Bandoengse omgeving 

het massief ogende gebouw er zo dreigend uitzien dat men al snel aan een militaire functie ging 

denken. De villa maakte, zeker in de opbouwfase, geen uitnodigende en gastvrije indruk. 

 

Art Deco 

 

Stilistisch gezien is de villa ‘Isola’ een Art Deco schepping met Amerikaanse streamline 

elementen. Art Deco is de term die wordt gebruikt voor een decoratieve stijl uit het interbellum die 

stond voor modern, luxueus, massaproductie, kitsch, mode en avant-garde, zonder de totale 

abstractie en pure geometrie van scholen als De Stijl of het Functionalisme van ‘Bauhaus’.
88
  

De ronde vormen van villa ‘Isola’, de op schoorstenen lijkende torens met hun 

stroomlijnvinnen, de overgeproportioneerde onder-rit met zijn boegvormige ondersteuning wekken 

associaties op met functies die het gebouw niet heeft en die een gebouw ook niet kan hebben. De 

noordgevel roept het beeld op van de brug van een majestueuze kruiser die geen duimbreed zal 

wijken voor de vijand. De streamline stijl werd in de jaren dertig in Amerika geïntroduceerd. Deze 

stijl, een onderdeel van de Art Deco, voorzag niet alleen beweegbare maar ook onbeweegbare 

objecten van een quasi-stroomlijn. Ze sloeg enorm aan in het door de grote depressie zwaar 

getroffen Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.212 Radio, 1936, W. Teague               

                                            
85 idem, p. II.5 

86 Tegenwoordig liggen op alle daken metalen platen afgewerkt met bitumen 

87 Lemei: 1934b p. II.1 
88 Klein: 1987, introduction     
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Deze stijl werd een symbool voor vernieuwing, optimisme en geloof in de vooruitgang.
89
 ‘Isola’ 

bezit een aantal kenmerken van de streamline-stijl. Er zit een duidelijke richting in het gebouw, 

een stuwing, die vooral zichtbaar is in de noord-oostelijke gevel of de noord-westelijke gevel. 

Zoals boven al is beschreven wekt het gebouw de indruk zich, gestroomlijnd, voort te bewegen.  

Door de strenge symmetrie en de op loodrecht snijdende assen ontworpen plattegrond vertoont 

het gebouw overeenkomsten met de architectuur van Robert van 't Hoff en F.L. Wright.
90
  In zijn 

vroegere werk, bijvoorbeeld de Jaarbeurs (zie p.113 e.v.), liet Wolff Schoemaker al zien goed 

bekend te zijn met het werk van Wright. 

 

  

Afb.213 Villa Henny, 1916, architect             Afb.214 Oak Park, Unity Church, 1906, architect 

Robert van ’t Hoff                  F.L. Wright 

    

In villa ‘Isola’ lijkt alles samen te komen. Het benadrukken van horizontaliteit en verticaliteit in 

Wright’s ontwerpen, elementen die Wolff Schoemaker ook zo bekoorden in de Hindoe 

architectuur van India, zijn zichtbaar gemaakt in de uitstekende horizontale randen en de torens 

van villa ‘Isola’. De verticaliteit wordt nog versterkt door het naar boven afnemend volume 

waardoor ‘Isola’ een aan de Indiase stupa ontleende opbouw heeft gekregen.
91
 Zelfs de 

“voorgeschoven bloembakken” die Richard Schoemaker zo mooi vond bij Wright (zie p.179) 

ontbreken niet! 

De woonkamer van villa ‘Isola’ ligt op de eerste verdieping zodat maximaal gebruik wordt 

gemaakt van de ligging en het uitzicht, ook een kenmerkend aspect van Wright. De belangrijkste 

kamers zijn ook zichtbaar gemaakt in de buitengevels.
92
 Dit laatste is vooral te zien in de noordge-

vel. De verregaande invloed van Wright blijkt ook uit een tekening van Wolff Schoemakers 

leerling en medewerker Van Oyen uit 1929. Voor de ambassade van de Verenigde Staten ontwerpt 

hij een aangepaste versie van Wright’s Robie House uit 1906 (afb.215). 

  

                                            
89 idem, p. 164 
90 Americana: 1975, p. 28 e.v, Van ’t Hoff’s Huis te Ter Heide en Wright’s Unity Temple en Robie House zijn gepubliceerd in 

jaargang 1 en 2 van De Stijl (1918 – 1919)  

91 J.J.P. Oud in De Stijl 1918 (I) 4 over Wright’s Robie House 
92 Americana: 1975, p. 29 e.v 
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Afb.215 Ontwerp ambassade van de Verenigde Staten, 1929, architect J.Th. van Oyen 

 

De ruwe bepleistering, de overal zichtbare betonranden en het ontbreken van enig ornament plaat-

sen ‘Isola’ in de moderne architectuurstromingen die steeds meer het beeld bepaalden van de 

bebouwde wereld. Veel van deze moderne vormgeving werd geëxposeerd op de grote 

Internationale Tentoonstelling voor Moderne Toegepaste Kunsten en Industrie te Parijs in 1925. 

Hier waren onder andere het Pavillon de Tourisme van Rob Mallet-Stevens (afb.216) en het 

Pavillon de l'Esprit Nouveau van Le Corbusier te zien. Bij de eerste vallen de vinnen op aan de 

klokkentoren die lijken op die aan de torens van ‘Isola’. Een ander paviljoen, het Hotel d'un 

Collectioneur van Pierre Patout, (afb.216) vertoont in de verspringingen van de gevel 

verwantschap met het werk van Wolff Schoemaker.
93
 

 

                                            
93 Klein: 1987, p. 73 
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Afb.216 Parijs, Internationale Tentoonstelling voor Moderne Toegepaste Kunsten en Industrie, 

1925. Links, Pavillon de Tourisme, Rob Mallet-Stevens. Rechts, Hotel d’un Collectionneur, Pierre 

Patout. 

 

Met al haar rondingen vertoont villa ‘Isola’ ook een opmerkelijke overeenkomst met de organische 

architectuur van Erich Mendelsohn, onder andere gepubliceerd in het blad Wendingen (nr.10 uit 

1920). Mendelsohn heeft in het begin van de jaren twintig schetsen gemaakt met muziek als 

inspiratiebron. Eén van die schetsen kreeg de naam Toccata D-dur uit 1921 (afb.217) en werd in 

1925 gepubliceerd in het blad Bouwen, tijdschrift voor Nederland en Indië. 
94
 

 

    

Afb.217 Erich Mendelsohn, Toccata in D-dur, Afb.218 Bandoeng, villa ‘Isola’, noordgevel 

1921 

 

De overeenkomst in de hoofdvorm is frappant, vooral met de noordzijde (afb.218) van de villa. 

Hier is sprake van eenzelfde horizontale gelaagdheid die naar boven toe verjongt en zo resulteert in 

                                            
94 Bouwen, tijdschrift voor Nederland en Indië  5e halve jaargang april – augustus 1925 p. 47. Deze tekening werd ook gepubliceerd in 
Mendelsohn: 1930 
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een piramidale opbouw, ook de symmetrie op de hoofdas is identiek. In dezelfde jaargang van dit 

tijdschrift staat, een paar pagina’s verder, een artikel over Wolff Schoemakers eigen Bethelkerk. 

Bovendien is er veel aandacht voor de hierboven genoemde Internationale Tentoonstelling voor 

Moderne Toegepaste Kunsten en Industrie. Aan bijna alle paviljoens is een apart artikel met foto’s 

gewijd.  

De laatste en wellicht belangrijkste inspiratiebron voor Wolff Schoemaker en Berretty bij het 

ontwerpen van ‘Isola’ was het meest populaire medium uit de jaren twintig en dertig: de cinema, 

de wereld van de Hollywood films. In Nederlands-Indië was de film enorm populair, in 1937 telde 

Batavia negen 'blanke' bioscopen op 43000 'blanke' inwoners.
95
 Het is bijna onmogelijk dat 

Berretty zijn ideeën voor ‘Isola’ ergens anders vandaan heeft dan uit Hollywoods wereld van 

glitter en glamour. De aanwezigheid van een eigen bioscoop in ‘Isola’ (zie hierboven) bewijst ook 

dat hij een meer dan gewone belangstelling had voor de cinema.  

Moderne architectuur en avant-garde kunst maakte haar entree in de Europese cinema in het 

tweede decennium van de 20ste eeuw. Aan het eind van het interbellum was de cinema de 

belangrijkste verspreider van ideeën over modern design en architectuur.
96
 De cinema bereikte heel 

veel meer bezoekers dan exposities en door de films werd het publiek op bijna vanzelf sprekende 

wijze vertrouwd gemaakt met de jongste ontwikkelingen in architectuur en design. Gelokt door de 

Amerikaanse droom of op de vlucht voor de ontwikkelingen in Europa reisde een groot aantal 

Europese kunstenaars naar Amerika. Daar werden de veelal sociaal bewogen overtuigingen die aan 

de Europese moderne kunststromingen ten grondslag hadden gelegen overboord gezet omwille van 

de kijkcijfers. De overgebleven, enigszins verwaterde vormen werden door elkaar gegooid en 

vermengd met Amerikaanse ideeën. Het resultaat was een stijl die omschreven kan worden als 

‘Hollywood Modern’ en dit werd de stijl van de Amerikaanse filmdecors van het interbellum. De 

bijna lege interieurs van Le Corbusier en de utopistische stadslandschappen van Sant'Elia vormden 

nu de omlijsting van Hollywoods droomwereld van de 'happy few'. Voor het grote publiek was het 

de perfecte manier om te ontsnappen aan de harde dagelijkse realiteit van de depressie. In 

Frankrijk zag Rob Mallet-Stevens, beroemd ontwerper van filmdecors en architect, in de cinema 

het perfecte vehikel om de moderne architectuur in het ouderwets bouwende Frankrijk populair te 

maken.
97
 Vooral zijn decors voor de film ‘L’ Inhumaine’ uit 1924 waaraan zowat de hele Franse 

avant-garde meewerkte, ‘Le Vertige’ uit 1926 en de Hollywood film ‘What a widow!’ uit 1930, 

met decors van Le Corbusier adept Paul Nelson (afb.219) ademen een sfeer waarin Berretty zich 

thuis zou hebben gevoeld en waarin villa ‘Isola’ een glansrijke hoofdrol had kunnen spelen.
98
 Ter 

vergelijking zijn hieronder vier stills afgebeeld uit films die in de periode 1926 -1930 en vier foto’s 

van het interieur van villa ‘Isola’ vlak na de ingebruikname. (afb.220) 

 

 

Afb.219 filmdecors uit 1926 -1933 

                                            
95 Batavia: 1937, p. 93/120 

96 Albrecht: 1987, p. xii 

97 Pinchon: 1990, p.92 
98 Albrecht: 1987, Introduction 
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Still uit ‘What a Widow!’ 1930                                                    Still uit ‘Le Vertige’ 1926 

       

Still uit ‘Men Must Fight’ 1933                               Still uit ‘Susan Lenox: Her Rise and Fall’ 1931 
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Afb.220 Bandoeng, villa ‘Isola’, 1934 Interieurfoto’s uit Lemei :1934 

     

De hoofdslaapkamer met de grote  schuifdeuren                                                   De studio 

 

    

De bar                                                                 De salon met het grote schuifraam 

 

Dependance Hotel Savoy Homann 

 

Na de dood van Berretty werd de villa ‘Isola’ in 1935 aangekocht door het hotelconcern Savoy-

Homann. De prachtig gelegen villa werd ingericht als luxe dependance en kreeg de naam Hotel 

Isola.
99
 Aangenomen mag worden dat het interieur van het gebouw hiertoe een aantal wijzigingen 

heeft ondergaan. Daarvan zijn tot op heden geen bruikbare foto’s ontdekt.  

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië werd villa ‘Isola’ 

gevorderd door de regering en in gebruik genomen als hoofdkwartier van generaal-majoor Pesman, 

commandant van de legergroep Bandoeng.
100
 De laatste dagen voor de capitulatie vonden er ten 

noorden van Bandoeng hevige gevechten plaats 
101
 en werd er verteld dat ‘Isola’ was getroffen 

door een bom.
102
  

 

                                            
99 Buitenweg: 1977, p. 182 

100 De Jong: 1984, p. 4 

101 De Jong: 1984, p. 1008 e.v. 
102 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987 
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Gedurende de bezetting zijn de Japanners verschillende malen bij Wolff Schoemaker op bezoek 

geweest om te vragen naar de bouwtekeningen van de villa. Volgens Wolff Schoemakers dochter 

Lucie hadden zij plannen om ‘Isola’ te verbouwen om er een hooggeplaatste militair in onder te 

brengen.
103
 Alles wijst erop dat dit niet is gebeurd. Gedurende de bezetting en de woelige tijd 

daarna stond de villa ‘Isola’ leeg en onbeheerd.
104
 Zeker is in ieder geval dat Wolff Schoemaker de 

tekeningen niet heeft afgestaan. Deze tekeningen zijn samen met zijn eigen huis in de chaotische 

periode kort na de oorlog verbrand.
105
  

Ergens na 1948 heeft villa ‘Isola’ een grote verbouwing ondergaan. Uit dat jaar zijn foto’s 

bewaard gebleven die laten zien dat het gebouw nog in deplorabele staat verkeerd. (afb.221) De 

omschrijving van deze foto’s maakt veel duidelijk: “…. bij de ruïne van Villa Isola”. De schade, 

veroorzaakt door granaatinslagen, is waarschijnlijk ontstaan bij de hierboven genoemde 

gevechtshandelingen voorafgaand aan de capitulatie.
 106

 

 

 

Afb.221 Bandoeng, “… Bij de ruïne van Villa Isola, Pasen 1948”  

 

Na de Indonesische onafhankelijkheid is het gebouw volledig hersteld en in gebruik geweest als 

hoofdkwartier van een beroemde divisie van de Indonesische krijgsmacht, de Siliwangi divisie (De 

naam ‘Bumi (plaats) Siliwangi’ staat nog altijd als eerbetoon op de gevel, zie Afb.224). 

                                            
103 Idem 
104 Ritman: 1980, p.18, bevestigd door Henk Veenstra (interview 2005), de buurjongen van Wolff Schoemaker 

105 Interview Mw.L. Wolff Schoemaker: Den Haag 1987. Dit feit wordt bevestigd in een brief van Jettie van Bruggen (Wolff 

Schoemaker’s echtgenote in deze periode) aan Nellie Schoemaker (de weduwe van Richard) van 10 juli 1949. 
106 Fotoarchief Koninklijk Instituut voor de Tropen 
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Momenteel is ‘Isola’ onderdeel van de Universiteit van Bandung en is er een lerarenopleiding in 

gevestigd: IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan)   

De nieuwe bestemmingen zijn de redding geweest van deze, in de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis uitzonderlijke villa, maar de verbouwingen hebben het oorspronkelijke 

ontwerp geen goed gedaan. Als men de afbeeldingen van de noord en zuidgevel uit het boek van 

Lemei (afb.223) vergelijkt met de foto’s van nu (afb.224) zijn de verschillen direct duidelijk.  

 

              

Afb.222 Bandoeng, villa ‘Isola’ links Zuidgevel,1934. Rechts De noordoostelijke gevel, 1934 

 

   

Afb.223 Bandoeng, villa ‘Isola’ links Verhoogde zuidgevel, 2002 Rechts De noordoostelijke 

gevel, 1983 

   

De terrassen op de eerste etage zijn nu gesloten en de bouwvorm van de zuidgevel is herhaald in de 

noordgevel. Op de daarboven gelegen etage zijn uitbouwen aangebracht in dezelfde afgeplatte 

ronde vorm van de eerste etage. Het vroegere dakterras is overdekt en de twee torens zijn 

verhoogd. De verbouwers hebben getracht in dezelfde stijl te werken als Wolff Schoemaker maar 

zijn daar niet echt goed in geslaagd. Het dichtzetten van de terrassen op de eerste etage is nog het 

best gelukt door de reeds aanwezige vorm van de zuidgevel te herhalen. De uitbouwen op de 

tweede verdieping passen echter niet bij het geheel. De ramen horen hier niet want uit Wolff 

Schoemakers ontwerp blijkt dat hij de zijgevels vrijwel geheel gesloten wilde houden. Dit zijn de 
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gevels die het meest blootgesteld staan aan de opwarmende zonnestralen. Uit de plaatsing van de 

ramen valt af te lezen dat er geen gebruik is gemaakt van een staalskelet maar dat de muur als 

dragend element is toegepast. De noord- en zuidkant van de nieuwe derde etage herhalen de vorm 

van de tweede etage. De ramen in de zijwanden zijn op te grote en onregelmatige afstand van 

elkaar geplaatst. Ze liggen teveel aan het oppervlak van de muur en missen de stevige omlijsting 

die de door Wolff Schoemaker ontworpen ramen kenmerken. De verdiepingshoogte wijkt af en 

daardoor is er geen plaats voor de ventilatiesleuven. Door de overdekking van het dakterras en het 

verhogen van de torens hebben deze veel van hun zeggingskracht verloren. De vroeger zo 

sprekende stroomlijnvinnen vallen nu veel minder op. Het subtiele lijnenspel is verstoord. 

De onderrit boven de ingang is nu 
107
 niet meer afgedekt met draadglas maar met ondoorzichtig 

materiaal. Het gebouw heeft door alle veranderingen sterk aan kracht ingeboet. Het openen van de 

zijgevels door het plaatsen van een groot aantal ramen heeft de richting uit het gebouw gehaald. 

Gelukkig echter is het gebouw niet gesloopt of verwaarloosd maar zelfs redelijk goed 

onderhouden. De later aangebouwde delen zien er overigens wel slechter uit dan het 

oorspronkelijke gebouw.  

Van de ornamenten op het terrein zijn tegenwoordig een paar onderdelen nog intact zoals de 

grote vijver, de lichtmasten en de bron. Het zwembad, de cascade en de kleine vijver zijn gedempt. 

De bezoekers van de villa rijden nog steeds door dezelfde poort en over dezelfde weg als Berretty. 

De prachtig aangelegde tuin heeft de tijd niet overleefd. 

 

 

Afb.224 Boven en volgende pagina. Bandoeng, villa ‘Isola’. De vele rondingen en diepliggende 

ramen, boven de ramen zijn ventilatiesleuven aangebracht. 

                                            
107 Waarnemingen uit 2002 
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