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Flehite 1 08 LOES TIEMAN de restauratie- en de nieuwbouwplannen zoalsdeze in het voorlopig ontwerp van maart 1976werden aangegeven. De reactie van de buurtbewoners Bij de buurtbewoners viel het plan van Cahenniet in goede aarde. Zij verenigden zich in de&quot;Buurtschap Rond De Blauwe Brug&quot; en stuurdeneen brief aan de toenmalige minister van Cul-tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM),H. van Doorn. Zij verzochten hem om bij debeslissing over de nieuwbouw aan de Kerkstraat-Muurhuizen de grootst mogelijke zorgvuldigheidte betrachten. Zij verwezen naar het ontwerp vande wet op de stadsvernieuwing waarin staat dat:&quot;stedelijke gebieden, en in het bijzonder destadscentra, bij uitstek brandpunten van conflic-ten en belangenverstrengelingen zijn. Er heersenvoortdurend spanningen, waarbij de zich uitbrei-dende activiteiten de zwakkeren trachten te ver-dringen.&quot;6 De omwonenden waren van mening dat deROB geen enkele functie vervulde in de histori-sche binnenstad. De dienst zou met haar

uitbrei-dende activiteiten de toch al zwakke woonfunc-tie nog verder verdringen. In zijn antwoord weesde directeur-generaal voor Culturele Zaken debuurtbewoners op het niet denkbeeldige gevaardat er waarschijnlijk weinig rekening gehoudenzou worden met hun wensen als er ter plekke inde particuliere sfeer werd gebouwd. Naar aanleiding van de vragen die D66Kamerlid Jan Terlouw in 1977 stelde over de loca-tie Kerkstraat-Muurhuizen schreef ROB-direc-teur Van Es een memorandum voor ministervanDoorn. De openingszin van de nota luidde: &quot;Hetis mijn stellige voornemen de bouw van de nieu-we vestiging van de ROB op de daartoe uitgeko-zen plek in de binnenstad van Amersfoort zoveelals in mijn vermogen ligt te bespoedigen. Ik zalmij daarbij door niemand meer een spaak in hetwiel laten steken, zelfs niet door de geachte afge- vaardigde Terlouw, voor wie ik overigens zeerveel waardering heb.&quot; 7 Van Es reikte een groot aantal argumentenaan waarmee de minister zijn standpunt zoukunnen verdedigen: het ruimtegebrek

waar dedienst mee te kampen had, de centrale liggingvan Amersfoort en de plaatsing van de ROB bui-ten de Randstad, conform het spreidingsbeleidvan de regering. Een bijkomend voordeel was dat het semina-rie, dat op de monumentenlijst stond, zou wor-den gerestaureerd. Het complex stond al vijftienjaar leeg en het begon geleidelijk in te storten.Niet ongenoemd mocht blijven dat het altijd eengrootschalig element in de stad was geweest; hethad nooit een woonfunctie gehad. De nieuw-bouw zou kleinschalig geleed zijn en zodanigworden ingedeeld dat aan het gebouw een ande-re bestemming gegeven kon worden, eventueelzelfs een woonfunctie. De locatie was onder meer gekozen om eenbijdrage te leveren aan de renovatie van hetstadscentrum; dit gebouw was een voortreffelijkstaaltje van goede eigentijdse architectuur, eensieraad voor de Amersfoortse binnenstad. Hetwerk van het instituut paste goed in de oudestadskern omdat het zich voor een belangrijkdeel kenmerkte door een zekere ambachtelijk-heid. De activiteiten van de ROB

zouden bijdra-gen aan de verlevendiging van het centrum,aldus Van Es.8 De vragen die Terlouw had gesteld haddenbetrekking op de woonfunctie in de binnenstadin relatie tot de plaats van de ROB. Het antwoord van de minister op zijn vragenluidde: &quot;Op de plaats waar de nieuwbouw voorde ROB al jaren geleden werd gepland, bevindtzich geen noemenswaardige woonbebouwing,zodat van een verzwakking van de woonfunctie 6 Zitting 1975,13924 nrs.1-3. 7 ongedateerd memo,getekend &quot;vEs&quot;, in archief van de ROB. 8 idem.









Flehite 112 LOES TIEMAN zwarte vlaggen slap neerhingen. Hij prees archi-tect Cahen omdat hij al die jaren blijmoedig wasvoortgegaan. Het was geen luchtkasteel gewor-den, integendeel, het gebouw stond volgens deminister&quot; met alle poten stevig in ons rijkebodemarchief.&quot;1» Had men zich in Amersfoort in de vooraf-gaande jaren nog afgevraagd of het gebouw eenmonument dan wel een architectonische mis-kleun zou worden, tijdens de feestelijke openingwerd het al een monumentenstatus toegedacht.Maar terwijl binnen de loftrompet werd gesto-ken, werd buiten het requiem van Mozartgespeeld. De buurt was in rouw gedompeld; erhingen rouwkransen en vele tientallen affichesmet de tekst &quot;de buurt rust in onvrede.&quot; Volgensbuurtbewoners had dit prestigeobject van degemeente nooit op deze locatie gebouwd mogenworden. Nu kon het gebouw alleen nog met eensloopvergunning uit de weg worden geruimd. Gesteld kan worden dat met uitzonderingvan protesten van enkele bewoners aan de Muur-huizen in de

stad geen commotie geweest is overde komst van het gebouw. De bezwaren vanomwonenden waren van zakelijke aard en waarmogelijk is met hun belang rekening gehouden,zoals bij de bezonning van de huizen. En de term &quot;kerncentrale&quot; die wel eens gebe-zigd werd nadat het gebouw bekroond was metde glazen koepel, moet meer als een geuzen-naam worden opgevat, aldus A.J. Brongers, voor-malig lid van de bouwcommissie.20 Cahen herinnert zich evenmin iets van enigeopwinding of negatieve reacties bij de presenta-tievan zijn ontwerp.21 Voormalig wethouder Asselbergs bevestigt Naar aanleiding van de kraakactie steldekamerlid Jan Schaefer vragen aan de ministervanVolkshuisvesting. Schaefer pleitte er voor om dekrakers in het pand te laten wonen tot de verbou-wing. Het verzoek werd gehonoreerd: de krakershebben tot 1985 in het seminarie gewoond. De buurtbewoners gaven hun verzet tegende voorgenomen bouw van het kantoor niet op.Zij dienden een bezwaarschrift in bij de Raad vanState.17 Het plan zou

in strijd zijn met de bouw-verordening: de nieuwbouw werd in beton uitge-voerd, terwijl vrijwel de gehele binnenstad inrode baksteen was gebouwd. De Raad van State verwees in haar uitspraaknaar het standpunt van de welstandscommissiedie de creatie van Cahen beschouwde als eennieuw en waardevol element in de binnenstad.Het bezwaar dat omwonenden te weinig daglichtontvingen en dat er onvoldoende parkeerplaat-sen waren, werd evenmin ontvankelijk verklaard.Het beroep werd in zijn geheel verworpen.18 Start van de bouw Toen de laagste inschrijver voor het project hetbedrag van de beoogde rijksbegroting met 2,5miljoen overschreed, werd het geduld van debouwcommissie opnieuw op de proef gesteld.Maar op 9 april 1986 kon minister L.C. Brinkmandan toch het langverwachte startsein voordewerkzaamheden geven. Op 28 juni 1988 opende hij het nieuwe kan-toor met de woorden: &quot;De mussen hebben ein-delijk een huis gevonden.&quot; Brinkman memoreer-de hoe hij zich twee jaar eerder, &quot;geheel in

deput&quot;, in de stromende regen op dezelfde plaatsbevond terwijl uit de ramen van omwonenden 17 Schorsingsverzoek voor de bouw bij de Raad vanState d.d. 5 oktober 1984. Raad van State: bloknr.2.02.23.04. R.03.84.4581/S1316. inventarisno.374 enR03.84.4499/S1310, inventarisno. 372 in: NationaalArchief. 18 Amersfoortse Courant, uitspraak Raad vanState, 8 januari 1986. 19 Toespraak door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, mr.drs.L.C.Brinkman 28 juni 1988, in: archief van de ROB.20 Vriendelijke mededeling van de heer A.J. Brongers,Amersfoort, 29 maart 2008. 21 Vriendelijke medede-ling van A. Cahen, Amsterdam, 10 maart 2008. '
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Flehite <-                                                                                                        117 Steegje dat het gebouw perforeert. Foto: Ton Penders (ROB) ^^ Glazen lichtkoepel. Foto: Ton Penders (ROB) dert zodat het gebouw een enigszins verwaarloos-de indruk maakt. Er is geen duidelijke hoofdingang, bezoekershebben daarom moeite om het gebouw binnen tekomen en nieuwkomers verdwalen de eersteweken. Hoewel het gebouw niet altijd praktisch isin het gebruik, is deze manier van bouwen volgenseen medewerker &quot;een zegen voor de sfeer op kan-toor. Het is een gebouw waarin je je gelukkigvoelt.&quot;28 Hedy d'Ancona, ministervan Cultuur van 1989-1994, kreeg een bundel aangeboden met bijdra-gen van twintig personen aan wie gevraagd wasom een beschrijving te geven van hun mooistegebouw. &quot;Wat heet mooi!&quot; vroeg Jan Jesserun, eenvan de auteurs.29 Hij beschreef het ROB-kantoorals een eigen-zinniggebouwmeteen duidelijk eigen karakter.Het tast de structuur van de omgeving niet aan enhet is harmonieus

samengevoegd met de bestaan-de gebouwen. Het geheel schept een grote leef-baarheid voor medewerkers, is verwelkomend voorbezoekers en het is zeer functioneel. Fascinerend vond Jesserun de koppeling tussende verticale en horizontale geledingen. Dit hadgeleid tot zowel externe inzichtelijkheid en internebeslotenheid, als tot een zakelijke en romantischecompositie. Al deze aspecten werden versterktdoor de materiaalkeuze en de verwerking. &quot;Kortom,een intelligente oplossingvooreen bijna conflictu-euze bouwopgave. Mooi toch&quot;.30 In 2003 werd Cahen uitgenodigd in &quot;Kunst-stof&quot;, een radioprogramma over kunst en cultuur.Aan het eind van het gesprek wordt de gastgevraagd om een &quot;levenswijsheid &quot; op een tegel 28 Vriendelijke mededeling van mevrouw van As,assistent- archivaris van de ROB, 20 november 2004 29 Jan Jesserun, Voor Hedy d'Ancona, minister vanCultuur 1989-1994,1993. fraaie lijnenspel werd de koepel in de volksmondook wel de &quot;kerncentrale&quot; genoemd. Er was

waardering voor het compromis tus-sen de restauratie en nieuwbouw enerzijds enhet contrast met de oude stad anderzijds. Hetgebouw voegde zich soepel binnen de rooilijnenen het paste bij de kleinschalige provinciestadbe-bouwing uit de 17= en 18' eeuw. Minder geslaagd vond men het steegje dathet gebouw perforeerde. Dit duistere straatjewas niet in staat om het stedelijke leven hetgebouw in te trekken omdat er in het slaperigebuurtje rond de Kerkstraat en de Appelmarktgeen sprake was van bedrijvigheid. De vitrines aan de straatkant waren na pogin-gen tot braak ernstig beschadigd zodat er geenbodemschatten meer tentoongesteld werden.Vandalisme was ook de reden dat er al vrij snel nade opening hekken geplaatst moesten wordendie na zonsondergang dicht gaan. Een tegenval-ler is ook dat de grijswitte steen niet mooi verou-






