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‘De vreugdevolle klanken van het kleine carillon en het

speelse element van de najaarszon, bepalen de gevoe-

lens, waarmede ik hier voor u sta.’ Met deze woorden

opende burgemeester Hermen Molendijk op 12 septem-

ber 1959 het nieuwe tentoonstellingsgebouw De Zonne-

hof, ook bekend als het Rietveldpaviljoen vanwege het

ontwerp van architect Gerrit Rietveld. De sociaal-demo-

craat Molendijk wees in zijn toespraak op de vele kun-

stenaars die ‘zich willen uiten’ (zie ook p. 4). Hiervoor

was volgens hem ‘een evenwichtige en harmonische om-

geving’ en meer aandacht voor culturele zaken in de stad

van belang. Met de komst van het paviljoen was Amers-

foort ‘een beschavingscentrum rijker geworden’.

Desondanks was het niet gemakkelijk om geld voor het

gebouw vrij te maken. Rietveld kreeg de opdracht in

1956, maar zijn eerste ontwerpen werden afgekeurd om-

dat ze te duur en te vooruitstrevend waren. Maar in de

loop van 1958 kwam de financiering van een nieuw ont-

werp wel rond en kon de bouw doorgaan. Hierna zou

Rietveld zich nog volop met de bouw en het interieur be-

zighouden, tot en met de realisatie in 1959, het jaar van

de viering van 700 jaar stadsrechten.

Voor Molendijk was kunst dus een belangrijk onderdeel

van de samenleving. Het was dan ook begrijpelijk dat hij

zich in de jaren voorafgaand aan de opening persoonlijk

bezighield met de komst van het paviljoen. Met Gerrit

Rietveld ontstond hierdoor een bijna vriendschappelijke

relatie. Zo schreef de architect op 18 juni 1958 aan de

burgemeester: ‘Ik moet 1-10 dagen op de vlucht voor ru-

moerigheden rond m’n a.s. verjaardag. (Ik zou intussen

toch niets kunnen doen.)’

In zijn openingstoespraak raakte Molendijk niet uitge-

sproken over het nieuwe gebouw: ‘Niet zonder trots (…)

kunnen we zeggen, dat wij thans over een tentoonstel-

lingsruimte beschikken, waarin wij exposities van natio-

naal en internationaal formaat kunnen herbergen.’ Scho-

lieren zouden hier geregeld ontvangen kunnen worden en

voor mensen die overdag werkten, zou het paviljoen ‘op

een bepaalde avond’ opengesteld worden. Tot slot prees

Molendijk de gemeenteraad voor de opdracht aan B en

W om het gebouw te creëren, dat volgens hem ‘groots is

in zijn eenvoud, en eerlijkheid, dat pretentieloos is, een ge-

bouw, zoals alleen architect Rietveld het kon scheppen’.

Onder leiding van Molendijk begon het Amersfoortse ge-

meentebestuur ook kunstwerken aan te kopen. Zijn en-

thousiasme voor kunst leidde bij zijn pensionering in

1961 tot opdrachten: Kees Verwey mocht een portret

schilderen en Charlotte van Pallandt een borstbeeld ma-

ken. De overzichtstentoonstelling met werk van beide

kunstenaars in De Zonnehof in datzelfde jaar was tevens

een afscheidstentoonstelling voor Molendijk, die hier-

mee niet beter geëerd kon worden.
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COLLECTIES Archief Eemland heeft veel interessante archieven en collecties (bijvoorbeeld van de gemeente
Amersfoort) die verbonden zijn met unieke locaties in de stad. De documenten over de bouw van het Rietveldpavil-
joen tonen een visie van het gemeentebestuur op kunst en cultuur, waar we nog steeds plezier van hebben. Informatie
is te vinden in ons krantenarchief en in het archief van de gemeente Amersfoort (beheersnummer 0002.02, inventa-
risnummer 3584).

Het Rietveldpaviljoen 
EEN NIEUWE

RUBRIEK!


