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door GERARD KEIJZER

DE STIJL
Gerrit Rietveld leerde het vak van meubelmaker al vanaf

zijn elfde in de werkplaats van zijn vader. De periode van

1900 tot 1908 kan gezien worden als een tijd waarin hij

het ambacht leerde, dat nog geheel in de traditie van de

oude stijlen stond. In de avonduren volgde hij lessen bij

de architecten als P.J. Klaarhamer, een Utrechtenaar die

experimenteerde met strakke vormen en felle kleuren.

Tot 1917 maakte Rietveld klassieke meubelen, hetzij in de

meubelmakerij van zijn vader, hetzij in zijn eigen werk-

plaats. In de periode hierop ontwierp hij zijn meest be-

kende meubelen, onder invloed van moderne-kunstbewe-

ging De Stijl. Rietveld heeft meer dan 350 meubelont-

werpen en zo'n honderd uitgevoerde gebouwen op zijn

naam. Toch dankt hij zijn wereldfaam voornamelijk aan

twee van zijn vroegste creaties: de Rood-blauwe stoel uit

1918 en het Schröderhuis in Utrecht uit 1924. Hoe be-

kend die ontwerpen zijn moge blijken uit het feit dat ze

doorgaans de Rietveldstoel en het Rietveldhuis genoemd

worden.

Het Rietveld-Schröderhuis is in 1924 ontworpen, in nauwe

samenwerking met binnenhuisarchitect Truus Schröder. Zij

ging er in 1925 zelf wonen. De kleine gezinswoning is een

manifest van de uitgangspunten van De Stijl, inclusief

het interieur met flexibele ruimtelijke indeling en de vi-

suele- en vormkwaliteiten. Dit was van grote betekenis in

de jaren twintig en wordt als een icoon van het Nieuwe

Bouwen beschouwd. Het huis staat als enige Nederlandse

woning op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO.

ZAKELIJKER
Gerrit Rietveld zelf ziet De Stijl als een soort studietijd.

Een periode van ruimte- en constructie-oefeningen, die

leiden tot een nieuwe vormentaal. Alles wordt tot de

essentie teruggebracht, tot vorm die voortkomt uit de

toepassing en zonder decoratie. Hij werkt alleen met

rechte lijnen en vlakken in zwart, wit en grijs en met de

primaire kleuren geel, rood en blauw. Hieruit ontstaat

een geleidelijke verschuiving naar een zakelijker bouwen.

In 1959 is de tentoonstelling Amersfoort 700 jaar gehouden in het toen 
juist gereed gekomen tentoonstellingspaviljoen De Zonnehof. Nu, vijftig jaar 
later, is de restauratie van het gebouw gereed die verleden jaar startte. Om 
De Zonnehof als monument te waarderen is het noodzakelijk de filosofie van 
de architecten te kennen. Zo konden wij verantwoorde keuzes in de restauratie 
maken, onder andere hoe het interieur te behandelen en eerdere wijzigingen 
te herstellen. 
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De culturele parel van 1959
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Rietveld maakt nu deel uit van de stroming De Nieuwe

Zakelijkheid. Kenmerkend zijn de rechthoekige bouwvor-

men en het open en transparant maken van de gevels

door middel van grote glasvlakken. Zo wordt de schei-

ding van binnen en buiten opgeheven. De vrije indeling

van de binnenruimte resulteert in asymmetrische gevels,

die niet meer het karakter hebben van een duidelijke voor-

of achtergevel.

Na de oorlog raakt Rietveld in geen enkel opzicht be-

trokken bij de wederopbouw. In deze tijd krijgt hij nau-

welijks één opdracht per jaar en dit is dan ook nog een

kleine. Zijn naam en werk krijgen pas in jaren vijftig waar-

dering in breder kring. In 1958 wordt Gerrit Rietveld ge-

huldigd bij zijn zeventigste verjaardag. Hij krijgt een over-

zichttentoonstelling en een monografie met de catalo-

gus van zijn werken. Nu pas komen grote opdrachten voor

verschillende typen gebouwen.

MOLENDIJK
In 1958 geeft de gemeente Amersfoort Rietveld de op-

dracht voor de bouw van het paviljoen De Zonnehof. De

naam is ontleend aan een inmiddels verdwenen villa, die

op de plaats stond van het huidige GGD-gebouw. Het is

een belangrijk werk. Initatiefnemer is de toenmalige bur-

gemeester Hermen Molendijk. Zonder hem was de reali-

satie niet mogelijk geweest. Molendijk bewondert het

werk van Rietveld en moderne beeldhouwkunst ligt hem

aan het hart. Het paviljoen is dan ook bestemd voor ex-

positie van moderne kunst.

Het eerste ontwerp heeft verschillende kubistische vormen

en transparante overgangen van binnen- en buitenruimte.

Het wordt naar welstandseisen aangepast tot het ont-

werp zoals we het nu kennen. Een rechthoekig bouwvolume

op een oppervlak van 20 bij 20 meter en een hoogte

van 6,5 meter. Binnen is de vloer van de expositieruim-

te bijna verdubbeld door middel van een breedte-etage

aan drie zijden van de buitenwanden. De glasstroken lo-

pen door van de vloer tot aan het plafond; zo ontstaat een

zeer ruimtelijk en licht effect. Het daglicht valt vanaf drie

zijden door de hoge ramen binnen. In het dak zijn nog

glaskappen (sheddaken) toegevoegd voor verlichting van

de middenruimte.

RESTAURATIE
De indeling van de ruimte is met de restauratie niet ver-

anderd. Wel is duidelijk geworden dat al vrij kort na de

oplevering wijzigingen zijn uitgevoerd. De deuropenin-

gen met kantoor en expositieruimte zijn dichtgemetseld

overeenkomstig het aansluitende schoon metselwerk.

Dit wordt niet als storend ervaren en is nu gehandhaafd.

De wanden zijn op verzoek van het Armandomuseum-

bureau voorzien van een tijdelijke voorzetwand. Die zal

weer verwijderd worden als het Armandomuseum terug-

keert naar de Elleboogkerk.

Uit het door de opzichter bijgehouden dagboek blijkt dat

Rietveld ook tijdens de uitvoering nauw betrokken bleef

en de nodige aanwijzigen gaf. Ook kwam de architect in

conflict met beperkingen vanuit bouwvoorschriften en

ontdekte hij (on)mogelijkheden van toepassing van bouw-

materiaal. Zo kregen de bovenlichten van de ramen

draadglas, wat een beveiligingsfunctie had door het  op-

genomen gaas. Gerrit Rietveld wilde dit niet en bood zelfs

vergeefs aan om het blanke vensterglas te betalen. Met

deze restauratie is dit overal vervangen door modern veilig-

heidsglas, zonder gaas. Hiermee wordt het ontwerp op een

belangrijk punt hersteld.

Het plafond in de expositieruimte gaf ook de nodige hoofd-

brekens. Het zachtboard plafond met kenmerkende groe-

ven is vervangen door een nieuw plafond met doorlopen-

de groeven. Met dank aan het uitvoerende bedrijf is dit nu

goed opgelost zonder dat het beeld is aangetast.

Gerard Keijzer is 

medewerker van bureau

Monumentenzorg.

MEUBEL S  GEZOCHT
Rietveld was natuurlijk bekend om zijn meubel-
ontwerpen; zo werd hij ook verzocht om meu-
bels voor de inrichting van De Zonnehof te ont-
werpen. Hij moest echter de ‘uiterste soberheid’
in acht te nemen om het budget niet te over-
schrijden.
De meeste meubels zijn al dan niet als replica
bewaard gebleven, maar vóór de overdracht van
het gebouw aan het Armandomuseum is een
aantal tafeltjes e.d. verdwenen. Bij deze dan ook
een oproep om ze te retourneren.
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