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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:
Collectie gebouwen Johannes Duiker / Documentatie

Periode:
1927, (1890-1935)

Archiefbloknummer:
CGDU

Omvang:
0,67 meter

Archiefbewaarplaats:
Het Nieuwe Instituut

Archiefvormers:
Duiker, Johannes
Bijvoet, Bernard
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. 
U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal doen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste 
éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden
volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Collectie gebouwen Johannes Duiker / 
Documentatie, nummer toegang CGDU, inventarisnummer ... 

VERKORT:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Collectie gebouwen Johannes Duiker / 
Documentatie (CGDU), inv.nr. ... 
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Duiker, Johannes

DUIKER, JOHANNES
(verkorte versie Bonas Essay)

Johannes Duiker (1890-1935)

Na zijn eindexamen aan de vijfjarige H.B.S. in Den Haag is Duiker in 1908 
bouwkunde gaan studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1913 
studeerde hij af bij prof. H. Evers. In Delft had hij tijdens zijn studie Bernard 
Bijvoet leren kennen, met wie hij goed bevriend raakte. Beiden hebben direct 
na hun afstuderen drie jaar bij Evers gewerkt aan de bouw van het nieuwe 
stadhuis in Rotterdam.

In 1916 beginnen ze samen een architectenbureau in Den Haag. In 1918 werd 
hun inzending voor de nationale prijsvraag voor een nieuw gebouw voor de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten (1917-1921) te Amsterdam bekroond 
met de eerste prijs. De sterk symmetrische opzet van het ontwerp met 
opvallende horizontale en verticale lijnen en de grote muurvlakken verwijzen 
naar invloeden van Berlage en de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. 
Hiermee waren de banden met het traditionalisme van Evers doorgesneden. In 
1920 werd de eerste paal geslagen, maar de verdere uitwerking liep 
uiteindelijk op niets uit. In 1921 werd bekend gemaakt dat de regering haar 
opdracht had teruggetrokken. Waarschijnlijk had het jonge bureau van Duiker 
en Bijvoet niet genoeg ervaring in huis voor deze enorme opdracht. Wel 
hebben ze met deze prijsvraag ruime naamsbekendheid verworven.

Dankzij Berlage, die in de jury zat voor de prijsvraag van de Rijksacademie, 
werden Duiker en Bijvoet in contact gebracht met de Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB) in verband met de opdracht 
voor een nazorgkolonie voor tuberculosepatiënten in Hilversum. In 1920 
kwamen de eerste ontwerpen op tafel. Maar een crisis in de diamantnijverheid 
zorgde er voor dat het voorlopig niet doorging. De vroegste ontwerpen voor 
'Zonnestraal' uit begin jaren twintig zijn sterk beïnvloed door het werk van 
Lloyd Wright en Berlage, zoals dat ook het geval was met hun andere 
ontwerpen uit deze periode, vooral in Den Haag.

In 1919 hebben Duiker en Bijvoet een nieuw architectenbureau opgericht in 
Zandvoort, dat tot 1925 standhield. Midden jaren twintig vonden er diverse 
gebeurtenissen plaats, die de gezamenlijke loopbaan van Duiker en Bijvoet 
hebben beïnvloed. Door het wegvallen van de opdracht voor de Rijksacademie 
waren de financiële vooruitzichten niet zo rooskleurig meer. Duiker vertrok naar
Amsterdam en Bijvoet vestigde zich in Parijs. Dit betekende in feite het einde 
van het architectenbureau Duiker en Bijvoet, hoewel Duiker ook daarna Bijvoet 
regelmatig om advies vroeg.
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Samen met andere geestverwanten sloegen Duiker en Bijvoet een nieuwe 
richting in, die bekend geworden is als het 'Nieuwe Bouwen'. Deze term wordt 
in Nederland gebruikt voor een stroming in de architectuurgeschiedenis van 
1925-1940, die internationaal ook wel bekend staat als het Functionalisme. De 
Amerikaanse architect Louis Sullivan (1856-1924) heeft één van de 
belangrijkste uitgangspunten van het functionalisme krachtig verwoord in de 
uitdrukking: 'form follows function'.

Het Functionalisme - en dus ook het Nieuwe Bouwen - verfoeide elke 
overbodige decoratie of versiering omdat deze nergens toe dienen en alleen 
maar afleiden. Bovendien richt het Nieuw Bouwen zich op goedkoop en 
doelmatig bouwen voor een gezonde leefomgeving onder het motto 'licht, lucht
en ruimte'. Het Nieuwe Bouwen wil lichte constructies in plaats van zware 
baksteenmuren en verkiezen grote ramen boven kleine vensteropeningen: 
zonlicht en frisse lucht zijn immers onmisbaar voor een gezond lichaam. Om dit
te bereiken wordt er gebruik gemaakt van nieuwe materialen zoals gewapend 
beton, staal en glas en nieuwe technieken zoals montagebouw, industriële 
prefabricage en standaardisatie. Door toepassing van een betonskelet 
verliezen muren van gebouwen hun dragende functie. Het massieve 
metselwerk is niet meer nodig. Staal maakt het mogelijk om kozijnen voor 
deuren en ramen zeer slank te detailleren. Het glas dient er voor om de 
transparantie van gebouwen optimaal te maken.

Toen de crisis in de diamantnijverheid hersteld was, werd het ontwerp voor de 
Nazorgkolonie Zonnestraal (1926-1932) in Hilversum weer opgepakt en herzien
volgens de nieuwe opvattingen van het Nieuwe Bouwen. In 1926 werd het 
definitieve ontwerp voor de Zonnestraal - waarin ook Bijvoet nog een aandeel 
had - goedgekeurd. Voor de ingewikkelde betonberekeningen van de 
Zonnestraal had Duiker, evenals bij vroegere ontwerpen, een beroep gedaan 
op civiel-ingenieur Jan Gerko Wiebenga vanwege zijn grote kennis van 
betontechniek. Het complex Zonnestraal wordt gezien als het hoogtepunt in 
deze periode. Een in het zicht gelaten betonskelet vormde de constructie van 
dit complex. De plattegronden zijn vrij indeelbaar. De gevels hadden geen 
dragende functie meer en bestonden uit wit stucwerk en hemelsblauwe, slanke
stalen kozijnen.

De periode van de jaren twintig valt samen met de oprichting van twee 
architectengroepen: 'Opbouw' in Rotterdam (1920) en 'De 8' in Amsterdam 
(1927). Vanaf 1928 was Duiker lid van De 8. Samen met Wiebenga bracht 
Duiker het probleem van hoogbouw aan de orde binnen De 8. Hoogbouw zou, 
aldus Duiker, meer ruimte creëren voor parken en vijvers. Verantwoordelijkheid
van de architect was ook om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de
levensomstandigheden en zo aan een betere maatschappij. Dit waren ideeën, 
die sterk geworteld waren in de sociaaldemocratie uit die tijd. In het streven 
naar licht en lucht in de architectuur paste ook het streven naar een gezonde 
omgeving op scholen. De openluchtscholen die in deze periode veel aanhang 
kregen, lagen in het verlengde van dit streven. Duiker ontwierp in Amsterdam 
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een openluchtschool met een betonskelet en glazen gevel in smalle stalen 
kozijnen. Het resultaat was maximale openheid en transparantie.

Vanaf 1924 tot het ontwerp van 'Cineac' (1933-1934) in Amsterdam had Duiker
een betonconstructie toegepast bij zijn gebouwen. In 1933 kwam daar 
verandering in. Omdat hij voor Cineac aan de Reguliersbreestraat in 
Amsterdam gebruik maakte van de bestaande fundering moest de constructie 
zo licht mogelijk zijn. Bovendien was de prijs van staal op dat moment 
aanzienlijk lager dan beton en vroeg het ontwerp van de bioscoopzaal vanwege
de akoestiek en het klimaat om stalen wanden. Het was de eerste keer dat 
Duiker een staalskelet toepaste, een constructie die overigens naadloos 
aansloot bij zijn opvattingen over functionalistisch bouwen.

De Cineac betekende opnieuw een hoogtepunt in het oeuvre van Duiker, niet 
alleen door de toepassing van het staalskelet maar ook door de geniale 
oplossing voor de ongunstige vorm van het bouwterrein.

In 1934 kreeg Duiker opdracht tot het ontwerpen van het theater- en 
hotelcomplex 'Gooiland' in Hilversum. Het zou zijn laatste project zijn, dat hij 
door zijn slopende ziekte slechts in hoofdlijnen kon uitwerken. Hij overleed 23 
februari 1935 aan kanker, één week voor zijn 45ste verjaardag. Bijvoet, 
overgekomen uit Frankrijk, zag toe op de uitwerking en uitvoering van het 
ontwerp voor Gooiland.

In de loop der tijd is er wisselend gereageerd op de gebouwen van Duiker. 
Tegen de Cineac in de Reguliersbreestraat en de Eerste Openluchtschool voor 
het Gezonde Kind, beide te Amsterdam, bestonden vanaf het eerste ontwerp 
bezwaren. De hoge dakopbouw op de Cineac met de neonreclame die vanaf de 
Munt zichtbaar was, lokte veel weerstand uit. De Openluchtschool zou 
detoneren in het in Amsterdamse Schoolstijl opgetrokken Amsterdam-Zuid. 
Daarnaast waren de ontwerpen zodanig op de functie van de gebouwen 
toegesneden, dat in de loop der tijd met verandering van de functies de 
gebouwen in verval raakten of door verbouwing verminkt werden. Er werd geen
acht op geslagen dat de gebouwen een bepaald gedachtegoed uit de 
architectuur vertegenwoordigden. Dit laatste gold in het bijzonder de 
gebouwen van Zonnestraal. In de jaren zestig zijn de eerste signalen 
waarneembaar om dit tij te keren. Van binnen en buiten de architectenwereld 
werd aangedrongen op een zorgvuldige omgang met het werk van Duiker. 
Hiervan is het restauratieproject van Zonnestraal het beste voorbeeld. De 
status van Rijksmonument en zelfs, in het geval van Zonnestraal, van UNESCO-
monument hebben deze positie verstevigd.

Opleiding:

TH Delft bouwkunde/1913
Bijvoet, Bernard

BIJVOET, BERNARD
B. Bijvoet (1889-1979)
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Bernard Bijvoet volgde zijn opleiding aan de Technische Hogeschool in Delft. 
Samen met zijn studiegenoot Johannes Duiker werkte hij enige tijd op het 
bureau van H. Evers in Rotterdam en beiden waren betrokken bij werk aan de 
Prijsvraag voor het Raadhuis van Rotterdam. In 1917 deden Duiker en Bijvoet 
mee aan de prijsvraag voor de nooit gerealiseerde nieuwbouw voor de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De samenwerking leidde 
ertoe dat ze van 1919 tot 1925 samen een architectenbureau in Zandvoort 
hadden. Bij een aantal projecten werd ook samengewerkt met de 
betonconstructeur J.B. Wiebenga. Duiker en Bijvoet waren onder meer 
verantwoordelijk voor het sanatorium Zonnestraal in Hilversum, dat een icoon 
is geworden voor het Nieuwe Bouwen in Nederland. Na de dood van Duiker in 
1934 voltooide Bijvoet het Theater en Grand Hotel Gooiland in Hilversum. 
Bijvoet woonde toen reeds enige tijd in Frankrijk waar hij veel samenwerkte 
met de architecten Pierre Chareau, E.E. Beaudouin en M.G. Lods.

Na de Tweede Wereldoorlog keerde Bijvoet terug naar Nederland. Samen met 
G.H.M. Holt realiseerde hij talrijke projecten, maar het meest bekend werden 
Holt en Bijvoet door de bouw van theaters in provinciesteden zoals onder meer 
Tilburg, Nijmegen en Apeldoorn, die werden gebouwd in het kader van de 
culturele spreidingspolitiek van de Nederlandse regering. Bijvoet en Holt 
ontwierpen ook plannen voor een operagebouw in Amsterdam net ten zuiden 
van De Pijp. Uiteindelijk leidden deze plannen tot de bouw van het Okurahotel.

Duiker, Johannes

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/persons/a4b8d0b0-17e3-5831-b129-8d8600c0af47
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

CGDU.110627972
Fotografische afdrukken (z-w) van de bouw van Zonnestraal
1927 17 foto's
Aanw.94.019

CGDUph1 Beton- en wapeningswerk verdiepingsvloer (Mei 1927), 1 foto
CGDUph2 Beton- en bekisitngswerk zijgevel (5 Juni 1927), 1 foto
CGDUph3 Overzicht bouwput (15 Juni 1927), 1 foto
CGDUph4 Betonconstructie met bekisting voor dak en trappenhuis (16 Juni 1927), 1 foto
CGDUph5 Betonconstructie begane grond met binnentrap (16 Juni 1927), 1 foto
CGDUph6 Betonconstructie langsgevel met trap (27 Juni 1927), 1 foto
CGDUph7 Betonconstructie verdieping (29 Juni 1927), 1 foto
CGDUph8 Overzicht betonconstructie (29 Juni 1927), 1 foto
CGDUph9 Overzicht betonconstructie verdieping (29 Juni 1927), 1 foto
CGDUph10 Betonconstructie trappenhuis (15 Juli 1927), 1 foto
CGDUph11 Overzicht bouwput, 1 foto
CGDUph12 Betonconstructie trappenhuis, 1 foto
CGDUph13 Betonconstructie, 1 foto
CGDUph14 Betonconstructie, 1 foto
CGDUph15 Overzicht betonconstructie verdieping, 1 foto
CGDUph16 Overzicht betonconstructie, 1 foto
CGDUph17 Overzicht betonconstructie, 1 foto

CGDU.110627973
Kleurenafdrukken van twee gedrukte tekeningen van Zonnestraal
z.jr. 2 foto's

CGDUph18 Binnenhof Openluchtschool "Zonnestraal", 1 foto
CGDUph19 Openluchtschool met buitenklasse "Zonnestraal", 1 foto

CGDU.110627974
Kleurenafdrukken van maquette van "Openluchtschool 
Zonnestraal"
z.jr. 2 foto's
Aanw.94.019

CGDUph20 Openluchtschool "Zonnestraal", Maquette, 1 foto
CGDUph21 Openluchtschool "Zonnestraal", Maquette, 1 foto

CGDU.110627975
Kleurenafdruk van in origine z-w afdruk
z.jr. 1 foto
Aanw.94.019

CGDUph22 Kinderbedje, 1 foto

CGDU.110627976
Kleurenafdruk van gedrukte schets
z.jr. 1 foto
Aanw.94.019

CGDUph23 Perspectieftekening "Chambre d'Enfant. 1" B. Bijvoet en J. Duiker, 1 foto

CGDU.110649003
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Diapositieven, negatieven en contactafdrukken Openluchtschool 
Amsterdam
z.jr. 1 omslag, 1 foto

CGDUph24 Contactafdruk, 1 foto
CGDUn75 negatiefstroken

CGDUn22 Openlucht school, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn23 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn24 Openlucht school, interieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn25 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn26 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn27 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn28 Openlucht school, interieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn29 Openlucht school, prospectus, 1 dia
5x5cm

CGDUn30 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn31 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn32 Openlucht school, interieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn33 Openlucht school, interieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn34 Openlucht school, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDU.110681388
Diapositieven Sanatorium Zonnestraal

CGDUn1 Sanatorium Zonnestraal, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn2 Sanatorium Zonnestraal, aanzicht, 1 dia
5x5cm

CGDUn3 Sanatorium Zonnestraal, luchtfoto, 1 dia
5x5cm

CGDUn4 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn5 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn6 Sanatorium Zonnestraal, interieur, trappenhuis, 1 dia
5x5cm

CGDUn7 Sanatorium Zonnestraal, situatietekening, 1 dia
5x5cm

CGDUn8 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn9 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn10 Sanatorium Zonnestraal, groepsfoto, 1 dia
5x5cm

CGDUn11 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia
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5x5cm
CGDUn12 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia

5x5cm
CGDUn13 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia

5x5cm
CGDUn14 Sanatorium Zonnestraal, betonskelet, 1 dia

5x5cm
CGDUn15 Sanatorium Zonnestraal, tekening interiur, 1 dia

5x5cm
CGDUn16 Sanatorium Zonnestraal, bijgebouw, 1 dia

5x5cm
CGDUn17 Sanatorium Zonnestraal, tekeningen bijgebouw, 1 dia

5x5cm
CGDUn18 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia

5x5cm
CGDUn19 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia

5x5cm
CGDUn20 Sanatorium Zonnestraal, exterieur, 1 dia

5x5cm
CGDUn21 Sanatorium Zonnestraal, interieur, 1 dia

5x5cm
CGDUn72 Sanatorium Zonnestraal, constructietekening, 1 dia

5x5cm

CGDU.110681424
Diapositieven 3e Ambachtsschool Scheveningen

CGDUn35 3e Ambachtsschool, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn36 3e Ambachtsschool, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn37 3e Ambachtsschool, situatietekening, 1 dia
5x5cm

CGDUn38 3e Ambachtsschool, interieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn39 3e Ambachtsschool, exterieur met tekening constructie, 1 dia
5x5cm

CGDUn40 3e Ambachtsschool, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn41 3e Ambachtsschool, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn42 3e Ambachtsschool, interieur en exterieur met tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn43 3e Ambachtsschool, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn44 3e Ambachtsschool, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682159
Diapositieven villa te Aalsmeer

CGDUn45 Villa te Aalsmeer, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn46 Villa te Aalsmeer, blauwdruk, 1 dia
5x5cm

CGDUn47 Villa te Aalsmeer, exterieur, 1 dia
5x5cm
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CGDU.110682163
Diapositieven Grand Hotel en Theater Gooiland te Hilversum

CGDUn48 Gooiland, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn49 Gooiland, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn50 Gooiland, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn51 Gooiland, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682168
Diapositieven openluchtschool op het terrein van Zonnestraal te 
Hilversum

CGDUn52 Openluchtschool, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn53 Openluchtschool, situatie, 1 dia
5x5cm

CGDUn54 Openluchtschool, maquette, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682172
Diapositieven Nirwanaflat te Den Haag

CGDUn55 Nirwana, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn56 Nirwana, interieur, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682175
Diapositieven Strandhotel Salesel a/d/ Elbe

CGDUn57 Strandhotel, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn58 Strandhotel, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn73 Strandhotel, 'Elbenixe', prijsvraagontwerp voor een hotel aan de Elbe, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682178
Diapositieven Bioscoop Cineac te Amsterdam

CGDUn59 Cineac, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn60 Cineac, exterieur (overdag), 1 dia
5x5cm

CGDUn61 Cineac, ijzerconstructie, 1 dia
5x5cm

CGDUn62 Cineac, exterieur ('s nachts), 1 dia
5x5cm

CGDUn74 Cineac, tekening bioscoopzaal, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682183
Diapositieven wasserij en uitbreiding voor het 'Koperen-
Stelenfonds'

CGDUn63 Stelenfonds, tekst, 1 dia
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5x5cm
CGDUn64 Stelenfonds, blauwdruk, 1 dia

5x5cm
CGDUn70 Stelenfonds, exterieur, 1 dia

5x5cm

CGDU.110682186
Diapositieven prijsvraagtekeningen voor vier woningen te Den 
Haag

CGDUn65 Woningen, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn66 Woningen, aanzicht en tekening plattegrond, 1 dia
5x5cm

CGDUn67 Woningen, dubbele garage, 1 dia
5x5cm

CGDU.110682190
Diapositieven winkelgebouw "De Winter" Amsterdam

CGDUn68 De Winter, tekst, 1 dia
5x5cm

CGDUn69 De Winter, exterieur, 1 dia
5x5cm

CGDUn71 De Winter, tekening plattegrond, 1 dia
5x5cm
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