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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:
Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr), M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / 
Archief

Periode:
1854-1962, (1854-1913) (1879-1963) (1885-1962)

Archiefbloknummer:
NIEU

Omvang:
92,48 meter

Archiefbewaarplaats:
Het Nieuwe Instituut

Archiefvormers:
Nieukerken, Johannes Jacobus van (sr.)
Nieukerken, Maria Adrianus van
Nieukerken, Johan van
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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, Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr), 
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief, nummer toegang NIEU, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr), 
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief (NIEU), inv.nr. ... 
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Nieukerken, Johannes Jacobus van (sr.)

NIEUKERKEN, JOHANNES JACOBUS VAN (SR.)
(verkorte versie Bonas Essay)

J.J. van Nieukerken (1854-1913), M.A. van Nieukerken (1879-1963) en J. van 
Nieukerken (1885-1962)

Johannes Jacobus van Nieukerken (1854-1913)

Johannes Jacobus van Nieukerken werd op 22 februari in 1854 te Middelburg 
geboren. Over de opleiding die Johannes van Nieukerken in zijn jonge jaren 
volgde is vrijwel niets bekend. Reeds op zestienjarige leeftijd was hij werkzaam 
bij Rijksdomeinen in Zeeland en op zijn negentiende werd hij als 
aspirantopzichter aangenomen op het bureau van Rijkswaterstaat te 
Middelburg. Van Nieukerken kwam hier te werken onder hoofdingenieur J.F.W. 
Conrad. In 1877 werd Van Nieukerken overgeplaatst naar Utrecht. Hij werkte 
daarnaast 's avonds op een architectenbureau en besteedde zijn resterende 
vrije tijd aan het opmeten en bestuderen van bouwconstructies. Al in 1878 
verliet hij de rijksdienst en werd hij als hoofdopzichter aangesteld bij de 
Rotterdamsche Handelsvereeniging, een van de ondernemingen van de 
roemruchte ondernemer Lodewijk Pincoffs.

Van Nieukerken kwam in 1879 te werken op het bureau van architect Isaac 
Gosschalk (1838-1907) te Amsterdam. De ervaring die Van Nieukerken hier in 
de korte tijd dat hij er werkte opdeed, was van groot belang voor zijn 
ontwikkeling als architect. Voor veel langere duur echter was hij verbonden als 
tekenaar aan het hierna nog ter sprake komende bureau van rijksbouwkundige 
Jacobus van Lokhorst in Den Haag, waar hij tot zijn 29ste zou blijven.

Marie Adrianus (1879-1963) en Johan van Nieukerken (1885-1962)

Twee van Johannes' zonen, Marie en Johan, traden in de voetsporen van hun 
vader. Johannes van Nieukerken was er een groot voorstander van dat zijn 
kinderen een praktische opleiding kregen, waarbij hen de nodige ambachtelijke
vaardigheden werden bijgebracht. Marie volgde na de lagere school een jaar de
HBS en ging vervolgens nog een paar jaar naar de ambachtsschool. In zijn vrije
tijd werkte hij bij een aannemer. Ook Johan ging naar de ambachtsschool en 
werkte een aantal jaren als meubelmaker, onder andere bij de bekende Haagse
fabriek van Pander.

Geleidelijk aan werden ze betrokken bij de werkzaamheden op het bureau van 
Van Nieukerken. In 1901 volgde Marie alsnog enkele cursussen in Delft, om 
daar verder kennis op te doen van de theoretische vakken die hij zich door 
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zelfstudie al enigermate had eigen gemaakt. Hij kreeg er les van bekende 
docenten als E. Gugel, H. Evers en K. Sluyterman.

Ontstaan en ontwikkeling van het Bureau Van Nieukerken

Het inkomen van de medewerkers bij Van Lokhorst was minimaal. Omdat Van 
Nieukerken een gestaag uitbreidend gezin had te onderhouden, moest hij naast
zijn werk daar opdrachten in eigen beheer aannemen om het hoofd boven 
water te houden. In 1887 besluit hij ontslag te nemen bij Van Lokhorst en voor 
zichzelf te beginnen.

In 1896 kwam Marie op het bureau van zijn vader en vanaf 1903 werkte hij als 
zelfstandig architect met hem samen. Inmiddels was ook Johan op zijn vaders 
bureau komen werken. Met de komst van Marie en Johan ontwikkelde het 
bureau Van Nieukerken rond 1900 een geheel eigen stijl. Tot dan toe werd er 
gebouwd op een manier die aansloot bij de heersende mode op 
architectuurgebied. In navolging van het werk van Berlage, met name diens 
beursgebouw, werd de behandeling van de gevels meer sober en vlak. Wel 
bleven renaissancekenmerken als trap- en voluutgevels, geblokte 
ontlastingsbogen en versierde muurankers gehandhaafd. De Van Nieukerkens 
bleven op de renaissancestijl teruggrijpen, maar trachtten dat op 
oorspronkelijke wijze te doen, waarbij ze nadrukkelijk een slaafse navolging van
historische voorbeelden wilden vermijden.

Na de dood van hun vader namen de broers het bureau over en gingen 
grotendeels op de oude voet verder. De crisis die in 1929 uitbrak, bracht ook 
voor hun bureau moeilijke tijden. Het grootste deel van hun werk bestond nu 
uit verbouwingen en restauraties. Dit was altijd al een belangrijk onderdeel van
hun werkzaamheden geweest, maar nu bleef het vrijwel hiertoe beperkt. Na de
oorlog werd de hoeveelheid werk nog minder en bovendien bemoeiden Marie 
en Johan zich steeds minder met het werk op het bureau. Bij gebrek aan 
opvolging werd het architectenbureau Van Nieukerken in 1960 tenslotte 
opgeheven.

Opdrachten en opdrachtgevers

De relatie met de opdrachtgevers speelde voor de Van Nieukerkens een grote 
rol. Het traditionalisme werd vooral gewaardeerd in kringen van rijke 
aristocraten, industriëlen en gezagsdragers, kortom het oude en het nieuwe 
patriciaat. Zij zagen in de historiserende bouwwijze de juiste vorm om hun 
status te representeren. Binnen deze groep hadden de Van Nieukerkens weer 
een eigen hechte kring van opdrachtgevers, die grotendeels tot hun 
persoonlijke kennissenkring behoorden. Deze beperkte maar trouwe kring van 
opdrachtgevers met een nogal behoudende smaak zorgde ervoor dat de Van 
Nieukerkens op hun eigen wijze konden blijven werken.

Het ontwerpproces
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De Van Nieukerkens, die zich in de verbouw en restauratie van villa's, 
herenhuizen en landhuizen hadden gespecialiseerd, kregen ook de nodige 
nieuwbouwopdrachten in deze sector. Deze werkzaamheden lagen duidelijk in 
het verlengde van hun restauratie en verbouwwerk. Dezelfde technieken, 
materialen, bouwvormen en decoratie-elementen die ze bij hun verbouwingen 
hadden toegepast, vormden ook bij de nieuwbouw het uitgangspunt.

Omdat de representatieve functie van het landhuis voor de eigenaar van 
belang was, konden de Van Nieukerkens hier hun decoratieve vaardigheden ten
volle ontplooien. Uit de overvloedige hoeveelheid materiaal die in het archief 
van het bureau Van Nieukerken bewaard is gebleven wordt duidelijk dat de 
keuze voor de vorm van een landhuis in nauw overleg met de opdrachtgever 
tot stand kwam.

In de jaren twintig werd de indeling van de huizen van het bureau Van 
Nieukerken symmetrischer, minder onregelmatig, in overeenstemming met het 
exterieur. Alle belangrijke vertrekken kregen nu ongeveer eenzelfde 
oppervlakte. De gangbare verscheidenheid aan ruimtes en de globale situering 
van de vertrekken bleven echter gehandhaafd.

De Van Nieukerkens hadden hun ideale voorbeeld gevonden. Niet het eigenlijke
middeleeuwse kasteel maar het zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse 
kasteelachtige landhuis. Bij de huizen uit deze periode, toen de eis van 
verdedigbaarheid verviel, werd gestreefd naar een romantische 
schilderachtigheid.

De Van Nieukerkens lieten ze zich bij de indeling van interieurs door Engelse 
voorbeelden inspireren. Hun huizen hebben evenwel een geheel eigen, 
Nederlands karakter.

Restauraties en verbouwingen

Met name in Den Haag heeft het bureau Van Nieukerken een groot aantal oude 
woonhuizen gerestaureerd, vergroot en aangepast aan de eisen des tijds. De 
Van Nieukerkens pasten de indeling van de woningen aan en de gebouwen 
werden zo mogelijk uitgebreid. Zij zorgden er echter wel voor dat de bestaande
ornamentiek in de gebouwen werd gerespecteerd en dat nieuwe vertrekken 
aan de stijl van het bestaande gebouw werden aangepast.

De Van Nieukerkens werden ook veel gevraagd voor het herstel en uitbreiding 
van landhuizen en kastelen. Hoewel het leven op zo'n buitengoed vrij idyllisch 
lijkt, waren de woonomstandigheden er aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw nog dikwijls primitief.

Verbetering van het ambacht

In 1884 werd door Johannes van Nieukerken samen met een aantal 
geestverwanten de 'Kunstnijverheidsvereeniging Arti et Industriae' opgericht, 
waarbinnen werd gestreefd naar een betere verhouding tussen kunst, ambacht 
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en industrie. Binnen deze vereniging speelde Van Nieukerken een grote rol en 
trad hij jarenlang op als voorzitter.

Om verbetering in de heersende toestand te brengen zouden verschillende 
aspecten van het oude gildesysteem als uitgangspunt moeten dienen.

De grote aandacht van Van Nieukerken voor de ambachtelijke aspecten van het
bouwen, het belang dat hij hechtte aan een goede afwerking van produkten tot
in de details en de eisen die hij dienovereenkomstig stelde aan zijn 
medewerkers, komen in zijn lezingen, geschriften en bouwwerken steeds weer 
naar voren.

Nevenfuncties:

Arti et Industriae/voorzitter/1894;Vereeniging tot Veredeling van het 
Ambacht/mede oprichter/;Kunstnijverheidsvereeniging Arti et Industriae/mede 
oprichter/;Haagse Verfraaiingscommissie/lid/

Ereblijken:

Officierskruis Orde van Oranje-Nassau/
Nieukerken, Maria Adrianus van

NIEUKERKEN, MARIA ADRIANUS VAN
J.J. van Nieukerken (1854-1913), M.A. van Nieukerken (1879-1963) en J. van 
Nieukerken (1885-1962)

Inleiding

In 1929 verscheen bij de N.V. Nederlandsch-Engelsche Uitgeversmaatschappij 
te Den Haag een monografie over het werk van het architectenbureau Van 
Nieukerken.1 Het boek sloot qua vormgeving en indeling aan bij de reeks 
monografieën die in de jaren 1915-1918 werd uitgegeven in de serie 
'Bibliotheek voor moderne Hollandsche architectuur'. Een fotografisch overzicht
van het oeuvre werd voorafgegaan door een inleiding van vier bladzijden, 
geschreven door de journalist Johan Belinfante, directeur van het Haagse 
persbureau Vaz Dias. Het was de eerste en tot op heden enige monografie die 
aan het werk van de Van Nieukerkens is gewijd.

Aan het werk van de Van Nieukerkens, Johannes Jacobus (1854-1913) en zijn 
zoons Marie Adrianus (1879-1963) en Johan (1885-1962) is in de literatuur 
ondanks de indrukwekkende omvang relatief weinig aandacht besteed. Het 
oeuvre omvat woonhuizen, herenhuizen, landhuizen, kantoorcomplexen, 
bankgebouwen, tehuizen, scholen, fabrieken, pakhuizen, ziekenhuizen en een 
lange reeks belangrijke restauraties en verbouwingen. Ook werd er een aantal 
kerken ontworpen waarvan er overigens slechts één werd uitgevoerd, de 
Remonstrantse Kerk aan de Laan in Den Haag, die in 1980 werd gesloopt. 
Daarnaast heeft het bureau zich bezig gehouden met stedenbouwkundige 
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vraagstukken, zoals de bebouwing van de Dam in Amsterdam en de 
verkeerssituatie bij het Buitenhof in Den Haag.

In de tweede helft van de negentiende eeuw had onder architecten een 
discussie plaats over de binnen de Nederlandse verhoudingen meest passende 
bouwstijl, waaraan Van Nieukerken senior actief deelnam. Toen zich echter aan 
het einde van de eeuw, onder invloed van technische vooruitgang en 
maatschappelijke veranderingen de vraag naar een meer fundamentele 
herbezinning op de architectuurtheorie en -praktijk opkwam, bleven de Van 
Nieukerkens aan de negentiende eeuwse traditie van ambachtelijk bouwen met
grote aandacht voor historiserende details en decoratieve aspecten van 
gebouwen vasthouden. Van Nieukerken senior hechtte weinig waarde aan de 
nieuwe architectenopleiding aan de Polytechnische School in Delft; zijn zoons 
ontvingen hun vorming als architect aan de ambachtsschool en in de praktijk. 
Opvallend is dat Marie van Nieukerken in zijn in de jaren '50 geschreven 
memoires de praktijk nog steeds als de beste opleiding betitelde. Gaandeweg 
evenwel ontmoette het werk van bureau Van Nieukerken steeds meer kritiek of 
werd het zelfs in het geheel niet meer serieus genomen.

Het architectenbureau Van Nieukerken werd in 1887 opgericht door Johannes 
Jacobus van Nieukerken, die tevoren - van 1880 tot 1887 - op het bureau van 
rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst werkte en daar in de rationalistische 
bouwwijze van P.J.H. Cuypers was geschoold. Van Nieukerken senior trad 
maatschappelijk regelmatig op de voorgrond door zijn dominerende rol in 
verschillende verenigingen en commissies. In vakkringen werd zijn mening 
gewaardeerd. In de vakbladen werden regelmatig lezingen van hem 
gepubliceerd en aan zijn werk werd veelvuldig aandacht besteed.

Werkend in de negentiende-eeuwse bouwtraditie verwierf het bureau een grote
naam. Na de bouw van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch 
Ziekenhuis te Groningen in 1903 werd Van Nieukerken senior als blijk van 
erkenning van overheidswege het officierskruis in de Orde van Oranje Nassau 
toegekend. Wat het werk van de Van Nieukerkens uitzonderlijk maakt is dat 
men tot in de tweede helft van de twintigste eeuw, tot en met de opheffing van
het bureau in 1960, aan die traditie bleef vasthouden. Johannes' zonen Marie 
Adrianus en Johan, die al jong deel uit maakten van het bureau van hun vader, 
namen diens manier van werken over en zouden daar nooit meer van afwijken. 
Zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was, bemoeiden de Van Nieukerkens
zich met elk onderdeel van het bouwproces, en werd aan hun medewerkers 
slechts het uitwerken van de ter beschikking gestelde schetsen overgelaten.

Al snel na de oprichting van het architectenbureau richtte Johannes zich op een
kleine doelgroep van rijke aristocraten, industriëlen en 
hoogwaardigheidsbekleders, waarvan een niet onaanzienlijk aantal net als hij 
afkomstig was uit Zeeland. Voor hen werden herenhuizen gebouwd, 
buitenplaatsen aangelegd en oude huizen gerestaureerd of verbouwd. Deze 
werkzaamheden bewerkstelligden een hecht en nuttig netwerk van goede 
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relaties waaronder veel invloedrijke personen, zodat het bureau al spoedig 
diverse grote bouwopdrachten in de wacht sleepte.

Maar het netwerk wierp meer vruchten af dan opdrachten sec. Juist het feit dat 
de Van Nieukerkens voor een kapitaalkrachtige doelgroep werkten, stelde ze in 
staat de negentiende eeuwse traditie voort te zetten. Hun ambachtelijke wijze 
van bouwen was zeer arbeidsintensief. Twintigste-eeuwse omstandigheden 
maakten deze bouwwijze steeds kostbaarder, waardoor deze nauwelijks meer 
werd toegepast. Hoge bouwkosten werden door hun opdrachtgevers echter 
geen onoverkomelijk bezwaar gevonden, 'image' was van primair belang. De 
Van Nieukerkens bleven geloven in het effect van de historiserende bouwstijl 
van hun riante woonhuizen en utiliteitsgebouwen en in de uitstraling van 
traditie, authenticiteit en maatschappelijk succes die hierin herkend werd. Juist 
daarvoor kwam men bij de gebroeders Van Nieukerken, die 'doen nu eenmaal 
in dit genre', schamperde De Opmerker in 1917.

De goed gevulde opdrachtenportefeuille maakte het mogelijk dat voortgaan op
de oude voet, in een vormentaal die steeds verder van eigentijdse 
ontwikkelingen op architectuurgebied verwijderd raakte, tot ver in de twintigste
eeuw mogelijk bleef. Het bracht M.A. en J. van Nieukerken evenwel 
herhaaldelijk in scherp conflict met schoonheidscommissies, met name in Den 
Haag en Amsterdam. Ook hier bleek het invloedrijke netwerk van grote waarde.
De conflicten werden vrijwel altijd in het voordeel van het behoudende 
architectenbureau beslist. Bij het eerste conflict in 1913, om het ontwerp van 
het Koloniaal Instituut in Amsterdam, trad de schoonheidscommissie uit protest
en bloc af. Deze had het ontwerp als volkomen uit de tijd afgekeurd. 
Desondanks werd het door de Amsterdamse gemeenteraad geaccepteerd.

Vanaf de jaren dertig kreeg het bureau steeds minder opdrachten. De 
veranderde economische omstandigheden maakten het steeds moeilijker om 
de architectuur van de Van Nieukerkens te realiseren. Ontwerpen als voor de 
Duinzichtkerk in Den Haag en het bejaardentehuis voor zeelieden Prins 
Hendrikstichting in Egmond aan Zee uit 1934 stelden de opdrachtgevers voor 
onoverkomelijke financiële problemen. De Van Nieukerkens bleven echter 
vasthouden aan wat zij als de juiste visie op architectuur beschouwden, zelfs 
tot ver na de Tweede Wereldoorlog, getuige hun ontwerpen voor het 
Provinciehuis Zuid-Holland en het Congresgebouw in Den Haag uit de jaren '50.
Ze realiseerden nog een enkele villa en een huishoudschool in Den Haag, maar 
hielden nu zich vooral met restauraties en verbouwingen bezig.

De laatste jaren zijn verschillende van hun gebouwen op de monumentenlijst 
geplaatst. Hoewel veel van hun werken bij verbouwingen zijn aangepast, 
waarbij vooral de minutieus gedetailleerde interiers het hebben moeten 
ontgelden, zijn een aantal gebouwen nog grotendeels intact, zoals het kantoor 
van de Nederlandsche Handel Maatschappij (thans ABN-AMRO Bank) aan de 
Kneuterdijk te Den Haag, het landhuis Duin en Kruidberg (thans 
conferentieoord van de ABN-AMRO) te Santpoort, het huis Hoevelaken te 
Hoevelaken (dat nu het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten huisvest) en het 
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Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, het vroegere Koloniaal 
Instituut. Hier kan men zich nog heel goed een idee vormen van de visie van de
Van Nieukerkens op architectuur als ambacht.

Renaissance en Classicisme

In de beginjaren van het bureau werd er gebouwd in een overvloedig 
gedetailleerde neorenaissancestijl, die zich weinig van de heersende 
architectuurstijl onderscheidde. In de stijldiscussie onder Nederlandse 
architecten in de tweede helft van de negentiende eeuw was het Hollands 
maniërisme, de renaissancestijl die in Nederland tegen het begin van de 
Gouden Eeuw tot bloei kwam, als eigen nationale architectuurstijl herkend. 
Vanaf omstreeks 1900 ontwikkelde het bureau een eigen stijl, weliswaar nog 
steeds teruggrijpend op de zestiende-eeuwse Hollandse renaissancestijl, maar 
op meer oorspronkelijke wijze, waarbij met name de landhuizen en kastelen uit 
de late zestiende en vroege zeventiende eeuw als voorbeeld werden genomen.
Hoewel de Van Nieukerkens tot in de jaren twintig in deze stijl bleven bouwen - 
het Koloniaal Instituut (Tropeninstituut) te Amsterdam werd pas in 1926 
voltooid en het kantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (thans 
Koninklijke/Shell) te Den Haag werd nog in 1928-1930 in neorenaissancestijl 
uitgebreid - werd rond 1910 tevens de stijl van het zeventiende- en achttiende-
eeuwse Hollandse baksteenclassicisme binnen het bureau geïntroduceerd. Het 
voormalig kantoor van de Nederlandsche Handel Maatschappij aan de 
Kneuterdijk te Den Haag vormt hiervan een goed voorbeeld.

Er is, zeker bij de neoclassicistische gebouwen, een verwantschap met de 
traditionalistische stromingen die in Nederland na 1900 een rol speelden. 
Architecten als J.W. Hanrath, J.A. van Straaten, J. London en J. Verheul bouwden 
dikwijls in een op zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse voorbeelden
teruggaande bouwstijl. In deze traditionalistische architectuur ziet men echter 
tussen 1910 en 1920 een abstrahering van de veelal op het Hollands 
classicisme geïnspireerde vormen.2 Bij de Van Nieukerkens bleef de detaillering
echter even rijk als bij de historische voorbeelden.

Bij de aankleding van het interieur van hun gebouwen werden eveneens allerlei
historische stijlen nagevolgd en moderne ontwikkelingen genegeerd. Hun 
bouwwerken waren echter qua gebruik geheel aangepast aan de eisen die de 
moderne tijd stelde, zowel wat betreft indeling als wat betreft technische 
voorzieningen.

Bij de opheffing van het bureau in 1960 werd het uitgebreide archief 
gelegateerd aan een nog te stichten 'Nederlands Architectuurmuseum'. Na de 
dood van Marie in 1963 werd het archief van het bureau Van Nieukerken 
voorlopig opgeslagen in de kelders van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het 
deel van het archief dat de correspondentie en knipsels uit kranten en 
tijdschriften bevat, werd naar het Haagse gemeentearchief overgebracht; het 
grootste deel, met o.a. de bestekken en tekeningen, reisschetsen en 
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fotomateriaal, bleef in Amsterdam.3 Het archief bevindt zich thans in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam.

In deze inleiding op de oeuvrelijst en de bibliografie van het bureau Van 
Nieukerken wordt in het bijzonder stilgestaan bij de door het bureau 
uitgevoerde restauraties en verbouwingen aan herenhuizen en landhuizen en 
bij de nieuw gebouwde buitenhuizen. Het was juist bij deze werkzaamheden 
dat vruchtbare contacten werden gelegd, die tot de diverse andere opdrachten 
leidden. Hun landhuizen zijn als het ware symbolisch voor de rol die de Van 
Nieukerkens speelden als bouwmeesters van het toenmalige patriciaat. 
Daarnaast is het ook juist bij hun landhuizen dat hun ideaal van het optimaal 
laten samengaan van de diverse kunsten binnen de architectuur het dichtst 
wordt benaderd en dat hun historiserende bouwwijze het best tot zijn recht 
komt. Ook wordt uitgebreide aandacht geschonken aan wat als hun hoofdwerk 
wordt beschouwd, het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

Johannes Jacobus van Nieukerken (1854-1913)

Johannes Jacobus van Nieukerken werd op 22 februari in 1854 te Middelburg 
geboren. Hij was het twaalfde kind van Adrianus Jacobus van Nieukerken en 
Catharina Maria de Konink; bij zijn geboorte was geen van zijn broers en zussen
echter meer in leven. Zijn vader was van beroep huisschilder. Hij leed aan een 
loodwitvergiftiging en was als gevolg hiervan al jong niet in staat om te 
werken. Zijn moeder verdiende als dienstbode de kost en leidde een naai- en 
breischooltje.4 J.J. van Nieukerken trouwde in 1878 met de Middelburgse 
Laurice Kuiler. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

Over de opleiding die Johannes van Nieukerken in zijn jonge jaren volgde is 
vrijwel niets bekend. Reeds op zestienjarige leeftijd was hij werkzaam bij 
Rijksdomeinen in Zeeland en op zijn negentiende werd hij als aspirantopzichter
aangenomen op het bureau van Rijkswaterstaat te Middelburg. Van Nieukerken 
kwam hier te werken onder hoofdingenieur J.F.W. Conrad, die later als Kamerlid 
nog verschillende malen zijn pad zou kruisen. In 1877 werd Van Nieukerken 
overgeplaatst naar Utrecht. Hij werkte daarnaast 's avonds op een 
architectenbureau en besteedde zijn resterende vrije tijd aan het opmeten en 
bestuderen van bouwconstructies. Zo trachtte hij op alle mogelijke manieren 
zowel theoretisch als praktisch meer thuis te raken in het bouwvak. Al in 1878 
verliet hij de rijksdienst en werd hij als hoofdopzichter aangesteld bij de 
Rotterdamsche Handelsvereeniging, een van de ondernemingen van de 
roemruchte ondernemer Lodewijk Pincoffs.5 De 'Rotterdamsche' was de motor 
achter grote bouwprojecten op de linker Maasoever. Het Rotterdamse avontuur 
kwam al in 1879 tot een einde. Pincoffs bleek zich enorm in de schulden te 
hebben gestoken en vluchtte naar Amerika. Zijn 'Rotterdamsche 
Handelsvereeniging' werd ontbonden.

Van Nieukerken kwam nu te werken op het bureau van architect Isaac 
Gosschalk (1838-1907) te Amsterdam.6 De ervaring die Van Nieukerken hier in 
de korte tijd dat hij er werkte opdeed, was van groot belang voor zijn 
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ontwikkeling als architect. Voor veel langere duur echter was hij verbonden als 
tekenaar aan het hierna nog ter sprake komende bureau van rijksbouwkundige 
Jacobus van Lokhorst in Den Haag, waar hij tot zijn 29ste zou blijven. Hier 
leerde hij Victor de Stuers kennen7, die een belangrijke rol speelde in het 
architectuur- en monumentenbeleid van de rijksoverheid. Door Van 
Nieukerkens rol in verschillende verenigingen en diens prestaties op 
architectuurgebied kreeg De Stuers spoedig belangstelling voor de 
ontwikkeling van de jonge architect, waarbij hij ook stevige kritiek niet 
schuwde. De belangstelling voor het werk van de Van Nieukerkens bleef hij 
echter tot zijn dood toe behouden.

Dienstverbanden en invloeden

Op het bureau van Isaac Gosschalk kreeg Van Nieukerken zijn eerste gedegen 
bouwkundige onderricht. Bovendien was het voorbeeld van Gosschalk voor een
belangrijk deel bepalend voor zijn latere manier van bouwen. Gosschalk gold in
die tijd als een van de belangrijkste Nederlandse architecten. Samen met de 
Delftse hoogleraar Eugen Gugel had hij in de jaren zestig van de negentiende 
eeuw in Nederland een herwaardering voor de nationale historische bouwkunst 
op gang gebracht. Gosschalk was een van de eersten die bouwden in de 
Hollandse-neorenaissancestijl, die zo'n dominante rol zou gaan spelen.8 In deze
betrekking werd Van Nieukerkens gebrek aan bouwkundige kennis al snel zo 
pijnlijk duidelijk, dat Gosschalk hem vroeg wat hij eigenlijk kwam doen, aldus 
de anekdote die architect Mutters aanhaalde in de necrologie voor Van 
Nieukerken in 1913. Hij mocht er blijven nadat hij beloofd had zich in zijn vrije 
tijd snel de ontbrekende kennis eigen te maken. Door zijn grote toewijding en 
een duidelijke aanleg voor het vak lukte het hem z'n verblijf bij Gosschalk tot 
een jaar te rekken.9

Met de aanbevelingen van Gosschalk kwam Van Nieukerken in 1880 terecht op 
het bureau van rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst in Den Haag. Dit bureau
was belast met het toezicht op de onderwijsgebouwen. Daarnaast hield het 
zich echter ook bezig met de andere gebouwen waarvoor Binnenlandse Zaken, 
met name Jhr. Victor de Stuers, verantwoording droeg.10 De oprichting van het 
bureau was geheel te danken aan het optreden van De Stuers. In 1874 was, als
gevolg van De Stuers' artikel 'Holland op zijn smalst' in De Gids van november 
1873, het 'College van Rijksadviseurs voor Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst' opgericht. Hiervan maakten zowel De Stuers als P.J.H. Cuypers deel uit. 
Cuypers en Gosschalk waren de enige architecten die na de opheffing van het 
College in 1879 met rijksgelden uitgevoerde restauraties beoordeelden. In deze
functie wist De Stuers spoedig te bereiken dat het beheer van de gebouwen 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd overgebracht van Waterstaat 
naar zijn afdeling.11 Voor de gebouwen van onderwijs werd in 1878 Jacobus 
van Lokhorst als rijksbouwkundige aangesteld. Van Lokhorst had een opleiding 
genoten aan de Stadsschool van Teeken- en Bouwkunst te Utrecht, maar was 
vooral in de praktijk geschoold. Op het bureau van architect J.N. Kamperdijk te 
Utrecht werd hij als architect gevormd en deed hij in het bijzonder ervaring op 
met het bouwen van scholen.12
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Na zijn aanstelling ging Van Lokhorst met zijn gezin in de Piet Heinstraat in Den
Haag wonen. Een deel van zijn huis werd als Bouwkundig Bureau ingericht. 
Toen Van Nieukerken in 1880 op het bureau van Van Lokhorst kwam, was dit 
nog in diens woning ondergebracht. Spoedig daarna zou het verhuizen naar de 
nabij gelegen Heemskerckstraat.13

Van Lokhorst werkte in de trant van de door Cuypers en De Stuers 
gepropageerde nieuwe overheidsstijl, gebaseerd op de Hollands-Vlaamse 
renaissance uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Toen hij in 1878 zijn 
bureau inrichtte waren twee toonaangevende gebouwen in deze stijl in 
aanbouw, die bepalend waren voor de door hem te volgen weg. Dit waren het 
Amsterdamse Rijksmuseum (1876-1885) door Cuypers en het Ministerie van 
Justitie (1876-1883) te Den Haag door rijksbouwkundige Cornelis Peters, een 
leerling van Cuypers. Meer nog dan de werken van Gosschalk worden de vele 
gebouwen, die onder Van Lokhorsts toezicht in het hele land verrezen, 
gekenmerkt door een schilderachtige, losse groepering van de bouwmassa's. 
De verschillende onderdelen van het gebouw werden niet in een strak, 
symmetrisch keurslijf geperst, maar de vorm van het gebouw paste zich geheel
aan de verschillende onderdelen aan. De verschillende onderdelen werden 
zelfs nog extra benadrukt door een eigen kap en topgevels en door afwijkende 
venstervormen. Hij paste het uiterlijk aan aan het innerlijk en werkte dus 'van 
binnen naar buiten'.14, Evenals Gosschalk benadrukte Van Lokhorst de 
decoratieve aspecten van het metselwerk. Ook van functionele onderdelen 
werden de decoratieve mogelijkheden optimaal benut. Door zijn aanstelling bij 
Van Lokhorst kwam Van Nieukerken in een werkkring terecht die een blijvende 
invloed had op zijn manier van denken en werken. Hij werd in het 'kamp' van 
de Cuyperianen betrokken, wat voor het verloop van zijn carrière die van zijn 
zoons niet zonder consequenties zou blijven.

Marie Adrianus (1879-1963) en Johan van Nieukerken (1885-1962)

Twee van Johannes' zonen, Marie en Johan, traden in de voetsporen van hun 
vader. Johannes van Nieukerken was er een groot voorstander van dat zijn 
kinderen een praktische opleiding kregen, waarbij hen de nodige ambachtelijke
vaardigheden werden bijgebracht. 'Geen heertjes, de wereld heeft werkers 
nodig' en 'het ambacht heeft een gulden bodem' waren door vader Van 
Nieukerken vaak geventileerde uitspraken.15 Marie volgde na de lagere school 
een jaar de HBS en ging vervolgens nog een paar jaar naar de ambachtsschool.
In zijn vrije tijd werkte hij bij een aannemer. Ook Johan ging naar de 
ambachtsschool en werkte een aantal jaren als meubelmaker, onder andere bij 
de bekende Haagse fabriek van Pander.

Geleidelijk aan werden ze betrokken bij de werkzaamheden op het bureau van 
Van Nieukerken. Hierdoor werden ze tevens kind aan huis bij de vele kennissen 
van hun vader, wat voor hun carrière later van groot belang zou zijn. Johannes 
stimuleerde die contacten. Zo wilde Marie bijvoorbeeld in 1897 een studiereis 
naar Frankrijk maken, naar aanleiding van zijn kennismaking met Viollet-le-
Duc's Dictionnaire Raisonnée de l'Architecture Française du XIe au XVIe Siècle. 
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Op aanraden van zijn vader ging hij eerst bij Victor de Stuers te rade, met wie 
Johannes goede contacten had, om advies te vragen over de meest geschikte 
route.16 De achterliggende bedoeling was natuurlijk om Marie binnen het 
aandachtsveld van De Stuers te brengen, zodat ook zijn zoon in de toekomst 
kon profiteren van diens grote invloed.

In 1901 volgde Marie alsnog enkele cursussen in Delft, om daar verder kennis 
op te doen van de theoretische vakken die hij zich door zelfstudie al 
enigermate had eigen gemaakt. Hij kreeg er les van bekende docenten als E. 
Gugel, H. Evers en K. Sluyterman. Het grote voordeel van deze late studie was 
dat hij door zijn praktijkervaring precies wist wat voor hem van belang kon zijn 
en wat niet.

Tijdens zijn Delftse periode kreeg hij voor het eerst last van tuberculose. In 
1905, hij was toen 26, moest Marie van Nieukerken in verband hiermee voor 
een rustkuur naar Davos, waarvan hij in 1907 terugkeerde. Al in 1904 had zijn 
vader, waarschijnlijk vanwege de ziekte van Marie, in het Gelderse Gorssel een 
buitenhuis gekocht dat hij 'Huis te Werken' noemde. Na zijn terugkeer uit Davos
verbleef Marie nog tot 1912 in Gorssel, om daar weer helemaal te herstellen. 
Dit betekende echter niet dat hij ook al die tijd van de werkzaamheden op zijn 
vaders bureau was uitgesloten. Bij het belangrijkste project dat toentertijd 
onderhanden was, het landhuis Duin en Kruidberg, was ook hij betrokken. 
Vanuit Gorssel leidde hij verder onder andere de restauratie van de nabij 
gelegen buitenplaats De Voorst (1909-1911).

Ontstaan en ontwikkeling van het Bureau Van Nieukerken

De bezoldiging van de medewerkers op het Bouwkundig Bureau bij Van 
Lokhorst was minimaal.17 Omdat Van Nieukerken een gestaag uitbreidend 
gezin had te onderhouden, moest hij naast zijn werk daar opdrachten in eigen 
beheer aannemen om het hoofd boven water te houden. Zijn debuut in 1884 
was de opdracht van horlogemaker Klein tot de bouw van twee 
winkelwoonhuizen langs de Prinsenstraat (Prinsenstraat 59-61-63). Op een zeer
smal perceel, varierend van 2 tot 3,5 meter, wist Johannes van Nieukerken door
middel van een overstek van de verdieping twee redelijk bewoonbare 
woningen neer te zetten.18 Hierop volgde in 1884-1885 een winkelwoonhuis op
de hoek van de Boekhorststraat en de Herderinnestraat (Boekhorststraat 36). 
Ook bij dit pand werd een gebrek aan ruimte op een vernuftige manier met 
behulp van een overstek en een arkeltoren opgelost.19

Bij deze twee projecten is goed te zien hoezeer Van Nieukerken van de 
renaissancistische bouwstijl van Van Lokhorst was doordrongen. De beide 
panden zijn voorzien van trapgevels, rijk versierde muurankers, zandstenen 
banden, vensters met vlechtwerk in de boogtrommels. Een dergelijke manier 
van bouwen zou Johannes van Nieukerken tot rond de eeuwwisseling blijven 
praktizeren.
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In 1886 kreeg Van Nieukerken de opdracht om een badpaviljoen te Domburg te
ontwerpen. Zijn werkzaamheden hieraan en vooruitzichten op meer eigen werk
deden hem in 1887 besluiten ontslag te nemen bij Van Lokhorst en voor 
zichzelf te beginnen. Hij begon zijn eigen architectenbureau aan de Elandstraat
48, een pand dat inmiddels is gesloopt. In 1896 zou het bureau verhuizen naar 
de Van Speykstraat 38.

De bouw van het badpaviljoen en een aantal villa's daar vlakbij in dezelfde 
periode, zou voor Van Nieukerken al snel grote gevolgen hebben. Domburg was
een belangrijke badplaats. Vele Zeeuwen die naar Den Haag waren getrokken, 
gingen nog regelmatig naar Zeeland terug. Domburg was voor hen een 
belangrijke plaats van samenkomst. Het in aanbouw zijnde badpaviljoen 
vestigde de aandacht op Van Nieukerken, die bovendien ook Zeeuw van 
geboorte was. Voor verschillende toekomstige opdrachtgevers, zoals Jhr. W.J. 
Snouck Hurgronje, M. Bouvin, J.P.R. Tak van Poortvliet, allen uit Zeeland 
afkomstig, was dit de eerste kennismaking met zijn werk. Eveneens van groot 
belang voor het verkrijgen van de nodige naambekendheid waren vervolgens 
zijn werkzaamheden voor de Coöperatieve Bouwvereeniging Ons Belang in de 
jaren 1888-1890. Voor deze vereniging ontwierp hij in het Prinsevinkenpark en 
langs de Kerkhoflaan te Den Haag 19 villa's, een vrijstaande en de overigen in 
blokken van twee en drie (Prinsevinkenpark 6-7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 
Kerkhoflaan 1-2, 3-4, 5-6-7, 8-9).20 Alleen de vrijstaande is niet uitgevoerd.

Johannes van Nieukerken verwierf al snel een goede naam en door de vele 
juiste contacten bouwde hij een bloeiend architectenbureau op. Tal van 
belangrijke opdrachten wist hij in de wacht te slepen. Een van de hoogtepunten
was de bouw van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academische 
Ziekenhuis te Groningen waaraan hij van 1893 tot 1903 werkte. Hij oogstte 
hiermee zeer veel waardering en werd hiervoor benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.21

Andere grote werken waren kasteel De Wittenburg (1899-1901) te Wassenaar, 
landhuis Duin en Kruidberg (1907-1909) bij Santpoort en het Koloniaal Instituut 
(1913-1926) te Amsterdam. Deze laatste opdracht was het gevolg van een 
besloten prijsvraag. Johannes werkte nog samen met zijn zoon Marie aan het 
uitwerken van de bouwplannen voor dit Instituut. Vlak voor zijn overlijden in 
1913 vernam hij dat de bouwopdracht aan zijn bureau was toegewezen.

In 1896 kwam Marie op het bureau van zijn vader en vanaf 1903 werkte hij als 
zelfstandig architect met hem samen. Inmiddels was ook Johan op zijn vaders 
bureau komen werken. Bij de bouw van het Groningse academisch ziekenhuis, 
de belangrijkste opdracht die het bureau Van Nieukerken toentertijd onder 
handen had, speelden Marie en Johan nog geen rol van betekenis. Bij de 
totstandkoming van het kasteel De Wittenburg (1899-1901) te Wassenaar 
hadden ze al een bescheiden inbreng en bij de volgende grote opdracht, de 
bouw van het landhuis Duin en Kruidberg (1907-1909) te Santpoort, waren ze 
intensief betrokken.
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Met de komst van Marie en Johan ontwikkelde het bureau Van Nieukerken rond 
1900 een geheel eigen stijl. Tot dan toe werd er gebouwd op een manier die 
aansloot bij de heersende mode op architectuurgebied. In navolging van het 
werk van Berlage, met name diens beursgebouw, werd de behandeling van de 
gevels meer sober en vlak. Wel bleven renaissancekenmerken als trap- en 
voluutgevels, geblokte ontlastingsbogen en versierde muurankers 
gehandhaafd. De Van Nieukerkens bleven op de renaissancestijl teruggrijpen, 
maar trachtten dat op oorspronkelijke wijze te doen, waarbij ze nadrukkelijk 
een slaafse navolging van historische voorbeelden wilden vermijden. Zij 
beschouwden zich, zoals hierna nog ter sprake zal komen, als de opvolgers van
de Hollandse bouwmeesters uit de zestiende- en zeventiende eeuw en zij 
wilden de renaissancestijl verder ontwikkelen vanaf het punt waar hun 
voorgangers in de zeventiende eeuw waren blijven steken. Het kantoorgebouw 
Kneuterdijk 11, de voormalige huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort 
211 en het kasteel De Wittenburg behoren tot de eerste gebouwen die in de 
nieuwe, meer sobere stijl werden ontworpen.

Na de dood van hun vader namen de broers het bureau over en gingen 
grotendeels op de oude voet verder. Veel tijd werd in beslag genomen door het 
werk aan het Koloniaal Instituut in Amsterdam, waaraan in 1913 was 
begonnen. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daarmee 
gepaard gaande materiaalschaarste en recessie kon dit werk pas in 1926 
voltooid worden. Intussen kwam wel een aantal andere grote en belangrijke 
gebouwen tot stand zoals het kantoor van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij (1915/17) en een uitbreiding ervan (1928/'30) aan de Carel van 
Bijlandtlaan te Den Haag en het kantoor van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij (1920/24) aan de Kneuterdijk, eveneens te Den Haag. Ook de 
kolossale buitenhuizen De Hoge Boekel (1925/'26) bij Enschede en Huize 
Hoevelaken (1926) bij Hoevelaken werden in deze periode gebouwd. Het 
Haagse diaconessenhuis Bronovo (1923-1931) aan de Bronovolaan was het 
laatste grote werk van de broers Van Nieukerken. De crisis die in 1929 uitbrak, 
bracht ook voor hun bureau moeilijke tijden. Het grootste deel van hun werk 
bestond nu uit verbouwingen en restauraties. Dit was altijd al een belangrijk 
onderdeel van hun werkzaamheden geweest, maar nu bleef het vrijwel hiertoe 
beperkt. Na de oorlog werd de hoeveelheid werk nog minder en bovendien 
bemoeiden Marie en Johan zich steeds minder met het werk op het bureau. De 
gezondheidstoestand van de beide broers ging achteruit. Bij gebrek aan 
opvolging werd het architectenbureau Van Nieukerken in 1960 tenslotte 
opgeheven.

Ideeën over bouwkunst

In 1885 publiceerde Johannes Van Nieukerken in het Bouwkundig Tijdschrift een
artikel met de titel 'Oude Gebouwtjes'.22 Hij beschreef hierin een aantal 
zestiende- en zeventiende-eeuwse panden in Middelburg en Veere en uitte zijn 
waardering voor het rationalisme dat in deze gebouwen naar voren komt. Hij 
verafschuwde de grootschalige sloop van oude gebouwen in zijn tijd die 
getuigde van kortzichtigheid, en bepleitte een betere bescherming voor 
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bouwwerken uit deze periode. In zijn ogen waren dit immers 'overblijfselen uit 
den tijd van vroegere grootheid en zwijgende getuigen van een tijdperk toen 
Nederland, aan de spits der natiën staande, een doorslaggevend gewicht legde
in de schaal der volken èn door zijn handel èn door de ontzagwekkende energie
zijner inwoners.'23 Bovendien waren deze bouwwerken naar zijn mening, door 
het begrip voor constructie dat zij ten toon spreidden, uitstekende voorbeelden
voor de hedendaagse bouwmeesters.

De rationele uitgangspunten van de bouwmeesters uit vroegere tijd kwamen 
volgens Van Nieukerken in alle onderdelen van hun gebouwen tot uiting. Als 
voorbeeld hiervan noemde hij de toepassing van muurankers. Door de fraaie 
en tegelijk degelijke vormgeving hiervan, toonden zij '...over een zoo 
onontbeerlijk constructiedeel niet luchtig heen te stappen, maar wel degelijk 
rekenschap te houden met de bestemming van het gebouw of den aard der 
versiering.'24 Van Nieukerken constateerde dat dit in schril contrast stond met 
zijn eigen tijd, waarin het muuranker vaak gereduceerd werd tot een eenvoudig
gietijzeren rozetje. Ook al waren deze ankers misschien voldoende, hun 
vormgeving ging in tegen het constructieve uitgangspunt dat een muuranker, 
om goed te kunnen functioneren, zoveel mogelijk metselwerk moet omvatten. 
Zo werden bovendien de onmiskenbaar decoratieve mogelijkheden van 
muurankers, met name in grote muurvlakken, verwaarloosd. Zelf besteedde hij,
in navolging van Cuypers en diens epigonen, altijd veel aandacht aan de 
muurankers. Vaak werden dit ware meesterwerkjes van smeedkunst, die hun 
zestiende-eeuwse voorbeelden in de schaduw stelden.

De gebouwen die Van Nieukerken in zijn artikel behandelde, waren vrijwel 
allemaal eenvoudige burgerwoningen. De reden hiervoor was dat juist deze 
gebouwen door hun eenvoud en soberheid en door een juiste toepassing van 
de weinige versieringen voor hem het meest aantrekkelijk waren. 'Met 
beperkte middelen, door gunstige verhoudingen en spaarzaam aangebrachte 
versieringen, kreeg het geheel een gunstig aanzien en bleef getrouw aan het 
beginsel, dat het uiterlijke in overeenstemming moest zijn met het inwendige. 
Als regel is daarenboven de versiering geleid door de constructie...'.25

De hier onder woorden gebrachte ideeën, samen te vatten als het 
'waarheidsprincipe', speelden een belangrijke rol in de negentiende eeuwse 
architectuurdiscussie en zijn terug te voeren op de theorieën van de Franse 
architect en restaurator Viollet-le-Duc. Het uiterlijk van een gebouw moest op 
een logische manier voortkomen uit de indeling van het interieur en deze 
indeling moest weer een logisch gevolg zijn van de bestemming van het 
gebouw. Elk onderdeel van een gebouw diende zijn reden te hebben. Loze 
versieringen werden vrijwel automatisch lelijk gevonden.26 Versieringen 
dienden slechts om constructieve onderdelen te accentueren. In Nederland 
werden deze ideeën vooral door Cuypers werd gepropageerd, van rijkswege 
ondersteund door Victor de Stuers. Na 1900, toen de invloed van Cuypers 
afnam, raakte deze bouwwijze uit de mode. De historiserende vormentaal 
ontmoette steeds meer kritiek en de onregelmatige en schilderachtige 
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bouwvormen werden afgewezen om hun gebrek aan eenheid en 
overzichtelijkheid.

De Van Nieukerkens bleven echter de rationele principes trouw, hetgeen hen 
telkens weer op bezwaren van allerlei schoonheidscommissies deed stuiten. 
Hun eerste conflict dateerde uit 1913, vlak na het overlijden van Johannes, en 
betrof de plannen van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Het ontwerp werd 
als te onsamenhangend afgewezen. De Van Nieukerkens waren echter niet van 
plan het ontwerp aan te passen en zochten steun bij de nog altijd invloedrijke 
De Stuers. Deze viel hen van harte bij en schreef een brief waarin hij de 
bezwaren van de schoonheidscommissie weerlegde. Deze brief, die ertoe 
leidde dat de plannen alsnog werden geaccepteerd, vormt een lofdicht op het 
rationalisme en toont aan hoezeer de Van Nieukerkens in de lijn van Cuypers 
en de Stuers werkten.

Ondanks zijn waardering voor het rationalisme plaatste Johannes wel 
kanttekeningen bij het rigoureus toepassen van het waarheidsprincipe in de 
beoordeling van de boiuwkunst van vroegere dagen. Van Nieukerken: 'Moeilijk 
zal het altijd blijven de juiste grens aan te wijzen, waar de versiering niet meer 
uit de constructie voortkomt, en waar wel:

1e omdat de meeste bouwkunstenaars een voor zichzelf geldig begrip van 
logika er op na houden, dat afhankelijk is van de omstandigheden, waarin zij òf 
door toeval òf door andere oorzaken zijn geplaatst;

2e omdat de strengste eenvoud, vooral wanneer zij uit geldgebrek voortspruit, 
versiering, en dus ook verleiding om van de constructie af te wijken, belet, 
waaruit volgt, dat volstrekt logisch blijven, het gemakkelijkst is, waneer men 
door geldnood wordt gedwongen, em

3e omdat elke tijd zijne eigenaardige opvattingen, voortkomende uit den 
volkstoestand, heeft medegebracht, aan wier invloed niemand in meerdere of 
mindere mate heeft kunnen ontgaan.'

Later zou hij zijn standpunt nog verder nuanceren.27

Bij alle waardering die hij had voor de oude bouwkunst, verloor hij echter niet 
haar tekortkomingen, vooral wat bereft de hygiëne, uit het oog. De veelal 
slecht verlichte en vochtige woningen met lage vertrekken, gelegen aan vaak 
smalle straatjes, hadden een kwalijke invloed op de volksgezondheid. Medici 
wezen in deze tijd herhaaldelijk op de heilzame invloed van licht en lucht. Maar
niet alleen de aandacht voor de gezondheid en een doelmatige indeling 
zorgden voor een veraangenamen van de woonomstandigheden, aldus Van 
Nieukerken. Afwisseling en schoonheid zijn evenzeer belangrijke factoren, en 
dragen door hun heilzame werking op geestelijk gebied bij aan de verbetering 
van de bestaande maatschappelijke toestand, meende hij. En hoewel hij op het
gebied van de hygiëne en de doelmatigheid in zijn tijd veel vooruitgang 
bemerkte, was het volgens Van Nieukerken wat betreft schoonheid en 
afwisseling slecht gesteld.28 Een grotere waardering van de oude bouwkunst 
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zou op dat gebied veel verbetering kunnen brengen en kunnen leiden tot een 
bloeitijd van de bouwkunst en de kunst in het algemeen.

Ofschoon de zoons die in hun vaders voetsporen traden veel minder hun 
opvattingen in publikaties kenbaar hebben gemaakt, is daarvan met name door
Marie's ongepubliceerde memoires toch wel een beeld te krijgen. Ook Marie 
stond genuanceerd tegenover het 'waarheidsprincipe', vooral waar het ging om
het imiteren van materialen.29 In vroegere tijdperken waarin de schoonheid 
bloeide, maakte men immers veelvuldig gebruik van materiaalimitatie; zelfs 
werd de imitatie dikwijls meer gewaardeerd dan het echte materiaal. Zo gold in
de Renaissance het 'stucco-lustro' als een vervolmaking van kleurschakeringen 
die met echte materialen nauwelijks te bereiken was. Ook 
binnenbetimmeringen werden met marmerimitaties neschilderd. Verder werd 
er veelvuldig gebruik gemaakt van verguldsel. Toch kan men deze producten 
een grote kunstwaarde niet ontzeggen, aldus Marie van Nieukerken, laat staan 
dat dit alles afgewezen zou moeten worden omdat het strijdig zou zijn met de 
waarheid. Uit kunst- en schoonheidsoverwegingen is er dus niets op 
materiaalimitatie tegen. Wel uit het oogpunt van 'ambachtelijke zuiverheid'. 
Maar ambachtelijke zuiverheid levert niet automatisch kunst en schoonheid op.
Ambachtelijke zuiverheid is rationaliteit en kunst is een gevoelsuiting die 
slechts aan het verstand kan worden getoetst. Wordt de fantasie beperkt door 
de rationaliteit, dan wordt kunst onmogelijk. Gaan beide harmonisch samen, 
dan is de grootste schoonheid bereikt. Marie formuleerde het aldus: 'De koude 
werkelijkheid is niet altijd schoon; zij kan hard, koud en ongevoelig bruut zijn. 
Kunst is de werkelijkheid, de waarheid, maar met des kunstenaars fantasie als 
vrucht van zijn zieleleven. (...) De kunstenaar mag de waarheid zoveel 
omhangen als hij wil om de fantasie tot volle ontplooiing te brengen. Naarmate 
hij begaafd is, zal hij dit edeler doen en voller schoonheid te genieten 
geven.'30 Het zo fraai mogelijk 'omhangen'van de waarheid bleef tot het eind 
aan toe het uitgangspunt van het bureau Van Nieukerken. De waarheid moest 
weliswaar gerespecteerd worden, maar dit mocht niet ten koste gaan van de 
schoonheid.

Bij de interieurs van hun gebouwen werden door de Van Nieukerkens eveneens 
allerlei historische stijlen nagevolgd; van een versobering zoals aan de 
exterieurs was binnen geen sprake. Johannes van Nieukerken stond 
aanvankelijk nogal afwijzend tegenover de toepassing van de verschillende 
Lodewijkstijlen - met name de Lodewijk XV-stijl - omdat dez zouden spotten 
met de rationele beginselen.31 Later kwam hij hier echter op terug en ging hij 
alle historische stijlen in de bouwkunst waarderen, overtuigd sat er in alle een 
kern van waarheid was en het er slechts op aan kwam deze kern er bij de 
toepassing uit te halen.32 Bij de inrichting van hun gebouwen werd gebruik 
gemaakt van fijn afgewerkte lambriseringen, kostbare wandbespanningen, 
marmer in diverse soorten, antieke meubelen, Perzische tapijten, alles van de 
hoogste kwaliteit. Zij werktewn op zo'n hoog niveau en met zoveel kennis van 
de historische bouwkunst, dat zij steeds vaker werden ingeschakeld bij 
restauraties en verbouwingen van historische panden.
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De Hollandse neorenaissancestijl

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw kenmerkte de Nederlandse 
architectuur zich door het zogenaamde eclecticisme, een vermenging van een 
groot aantal elementen uit de historische architectuurstijlen, waaronder 
romaans, renaissance, barok en classicisme.33 In de jaren zestig van de 
negentiende eeuw ontstond in Nederland interesse voor de eigen nationale 
architectuurstijl. De oprichting van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst in 1842 had al tot een groeiende belangstelling voor de 
Nederlandse historische bouwkunst geleid. De in 1854 door haar gestarte serie 
'Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen' was lange tijd de enige bron 
van informatie voor geïnteresseerden op dit gebied34, naast natuurlijk de 
overgebleven gebouwen zelf. In 1860 noemde architect A.N. Godefroy voor de 
Nederlandse architecten het eigen verleden een inspiratiebron van belang.35

Van groot belang voor de ontwikkeling van een nationale architectuurstijl waren
de Delftse hoogleraar Eugen Gugel en de Amsterdamse architect Isaac 
Gosschalk, beiden buiten Nederland opgeleid. Gugel genoot zijn opleiding aan 
de Polkytechnische School en de Academie voor Beeldende Kunsten te 
München.36 Gosschalk had gestudeerd aan de Polytechnische School te Zürich 
en in Duitsland, waarschijnlijk aan de Academie te München37 In Duitsland was
een herwaardering van de Noord-Europese renaissance als nationale 
bouwkunst ontstaan; Gugel en Gosschalk propageerden hier de Hollandse 
neorenaissancestijl.

De twee genoemde architecten benaderden deze bouwstijl echter elk op een 
geheel verschillende wijze, waarbij ze ook van verschillende perioden in de 
ontwikkeling van de Hollandse renaissance uitgingen. Gugel, in 1864 als 
hoogleraar aangesteld aan de een jaar tevoren opgerichte Polytechnische 
School te Delft, ontwikkelde de zogenaamde Delftse renaissancestijl die 
gebaseerd was op de Italiaanse renaissance en de maniëristische Hollandse 
renaissance van omstreeks 1600.38 Met zijn werkwijze sloot hij enigszins aan 
bij de eclectische stroming. Hij combineerde allerlei plastische renaissance-
elementen als pilasters, halfzuilen, balusters, frontons en rusticabanden tot een
schilderachtig, bont geheel.

Gosschalk richtte zich daarentegen op de Hollands-Vlaamse renaissance van 
het midden van de zestiende eeuw. Zijn gevelbehandeling was, in tegenstelling
tot bij Gugel, vrij vlak waarbij vooral de decoratieve mogelijkheden van het 
metselwerk werden uitgebuiT:lisenen, spaarvelden, het metselen in profielen, 
vlechtwerk en mozaïeken in friezen en in de boogtrommels boven de vensters 
en de afwisseling van natuur- en baksteen. Hij wees de vaak irrationele 
decoratiewijze van zeventiende-eeuwse bouwmeesters als Lieven de Key en 
Hendrick de Keyser af39 en stond met zijn manier van werken veel dichter bij 
de middeleeuwse gotische bouwtraditie.

De architecten van de twee nu ontstane richtingen binnen de Hollandse 
renaissance namen niet alleen een andere stijlperiode als uitgangspunt, ook de
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manier van werken van beide groepen verschilde radicaal. In het eerste deel 
van het Bouwkundig Tijdschrift van 1881 werd door de meest invloedrijke 
vertegenwoordigers van beide richtingen, Constantijn Muysken, een leerling 
van Gugel, en P.J.H. Cuypers, uitvoerig hun werkwijze en motivatie uit de 
doeken gedaan. Muysken deed dit aan de hand van het kasteel 'Oud 
Wassenaar'(1876-1881). Cuypers nam de directeurswoning die hij bij het 
Rijksmuseum bouwde (1876-1885) als voorbeeld. De verschillen tussen de 
twee opponenten zijn evident. Bij Muysken stond het schilderachtige silhouet 
voorop. Hij ging uit van het silhouet en de kleurverdeling. Ook de omgeving 
van het gebouw speelde een rol van betekenis. Dit zijn natuurlijk vrij 
subjectieve grootheden. Muysken liet zich dan ook vooral leiden door zijn 
gevoel. Cuypers daarentegen trachtte in zijn uiteenzetting de vormgeving van 
elk onderdeel van zijn ontwerp rationeel te verklaren. Ook zijn ontwerp kreeg 
uiteindelijk een schilderachtig uiterlijk; bij hem was dit echter niet het 
hoofddoel, maar de consequentie van de door hem gevolgde methode.40

Door de vorming van de twee groepen ontstond er een tweedeling binnen de 
Nederlandse architectenwereld. Over het algemeen kan worden gezegd dat 
door de grote invloed van De Stuers en Cuypers op de bouwactiviteit van de 
rijksoverheid, de architecten die voor de rijksoverheid werkten in de stijl van 
Cuypers bouwden, waaronder Cornelis Peters, Jacobus van Lokhorst, Johan 
Vrijman. Architecten in dienst van lokale overheden of particuliere instanties 
daarentegen, namen het maniëristische voorbeeld van Gugel en de zijnen over.
Onder hen waren Christiaan Posthumus Meyjes, Dirk Margadant en Johannes 
Springer. Het feit dat architect D.E.C. Knuttel als stadsarchitect van Leiden in 
1889 de Stadsgehoorzaal bouwde in de trant van Gugel en nauwelijks twee jaar
later als rijksbouwmeester het Leidse gemeentearchief in de lijn van Cuypers, 
zegt iets over de machtsverhoudingen. Johannes van Nieukerken ontwikkelde 
zich door zijn werkzaamheden bij Gosschalk en zijn lange verblijf op het bureau
Van Lokhorst, in de richting van Cuypers'opvattingen over de neorenaissance. 
Hij bleef ook in deze trant bouwen, ondanks het feit dat hij meestentijds voor 
particuliere opdrachtgevers werkte.

Stijlkundige ontwikkeling

In de voorgaande hoofdstukken werd al een aantal malen gewezen op de 
stijlkundige ontwikkeling die er in het oeuvre van de Van Nieukerkens valt waar 
te nemen. De werken van Johannes van Nieukerken uit de jaren tachtig en 
begin jaren negentig van de negentiende eeuw worden gekenmerkt door een 
opvallende uitbundigheid, met een ruime toepassing van trapgevels, 
beeldhouwwerk, rijke smeedijzeren muurankers, boven de vensters 
boogtrommels met vlechtwerk en, vooral bij zijn villa's, door grillige 
plattegronden met waranda's, serres en balkons. Goede voorbeelden van deze 
manier van werken zijn de villa’s Prinsevinkenpark 6-15 en Kerkhoflaan 1-9 te 
Den Haag en de voormalige Industrieschool voor meisjes, Van Diemenstraat 
202, eveneens te Den Haag.
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In de loop van de jaren negentig voerde hij een versobering door. De 
muurankers bleven, maar in plaats van de met vlechtwerk opgevulde 
boogtrommels boven de vensters werd nu vaak slechts een ontlastingsboogje 
gemetseld, terwijl de trapgevels van al te uitbundig beeldhouwwerk verstoken 
bleven. In de vorm van fraai gehakte gevelstenen bleef beeldhouwwerk aan de 
gevels toch een rol spelen. De asymmetrie van de gebouwen en de grote 
verscheidenheid aan venstervormen hielden het schilderachtige effect in stand.

Ook werd Van Nieukerkens bouwstijl monumentaler. Belangrijke ingangspartijen
werden door een natuurstenen omlijsting en een stoep geaccentueerd, vaak 
nog eens extra benadrukt door een balustrade. Ook de toepassing van torens 
of dakruiters droeg bij tot de monumentaliteit. De behandeling van het 
interieur onderging eveneens een verandering. De betimmeringen, het 
stucwerk en het beeldhouwwerk werden veel rijker en meer historisch 
verantwoord uitgevoerd. Deze uiterlijk veel meer ingetogen Hollandse 
renaissancestijl is kenmerkend voor een belangrijk deel van het oeuvre van de 
Van Nieukerkens. Naast landhuizen als De Wittenburg, Duin en Kruidberg en De
Lathmer zijn onder andere ook het Academisch Ziekenhuis van Groningen 
(1898-1903), het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam (1913-1926)
en het hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Den Haag 
(1915-1917, thans Koninklijke Shell) in deze stijl gebouwd.

Vanaf 1910 werd behalve in deze ingetogen neore-naissancestijl ook in een 
classicistisch idioom gewerkt.

De Nieuwe Bank aan de Parkstraat 17 (1910) te Den Haag en het herenhuis 
Museumplein 17 te Amsterdam (1912-1913) werden gebouwd in een strakkere 
stijl, gebaseerd op het zeventiende eeuwse Nederlandse classicisme. Deze 
ontwikkeling sloot aan bij de heersende mode op architectuurgebied, zowel in 
de villabouw als in de kantoorbouw. Ook het kantoor van de Nederlandsche 
Handel Maatschappij aan de Kneuterdijk te Den Haag (1920-1924) is in 
neoclassicistische trant. Zowel de indeling van de plattegronden als de indeling
van de gevels werd regelmatiger. Al bij het nog in renaissancestijl uitgevoerde 
gebouw van de Bataafsche Petroleum Maatschappij was een grotere regelmaat 
te bespeuren. Een ander verschil zien we in de geveltoppen. In plaats van trap-
of voluutgevels werd er bij de nieuwe bouwwerken lijstgevels, gevels met 
fronton, halsgevels of klokgevels toegepast. De neoclassicistische gebouwen 
zijn overigens gedecoreerd met vergelijkbaar beeldhouwwerk, muurankers en 
ontlastingsboogjes als in de neorenaissance bouwwerken. Hier is ook een 
duidelijk onderscheid met de classicistisch geïnspireerde ontwerpen van 
andere architecten: daar was sprake van een een abstrahering van 
classicistische motieven, terwijl de Van Nieukerkens naar een verregaande 
detaillering bleven streven.

Opdrachten en opdrachtgevers

De relatie met de opdrachtgevers speelde voor de Van Nieukerkens een grote 
rol. Het traditionalisme werd vooral gewaardeerd in kringen van rijke 
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aristocraten, industriëlen en gezagsdragers, kortom het oude en het nieuwe 
patriciaat. Zij zagen in de historiserende bouwwijze de juiste vorm om hun 
status te representeren. Binnen deze groep hadden de Van Nieukerkens weer 
een eigen hechte kring van opdrachtgevers, die grotendeels tot hun 
persoonlijke kennissenkring behoorden. Deze beperkte maar trouwe kring van 
opdrachtgevers met een nogal behoudende smaak zorgde ervoor dat de Van 
Nieukerkens op hun eigen wijze konden blijven werken.

Elders zijn al verschillende namen genoemd van bekende Nederlanders die het 
bureau Van Nieukerken onder zijn opdrachtgevers mocht tellen, zoals minister 
J.P.R. Tak van Poortvliet, Jhr. W.J. Snouck Hurgronje en M. Bouvin. Al in 1889 
kreeg het bureau van minister Tak van Poortvliet de opdracht diens huis 
(Sophialaan 1 te Den Haag)41, te verbouwen en uit te breiden. Door deze 
werkzaamheden werd diens vertrouwen gewonnen en toen er in 1895 in 
Groningen een nieuw academisch ziekenhuis moest worden gebouwd, was het 
vooral aan de voorspraak van de minister te danken dat de opdracht naar Van 
Nieukerken ging.42

In 1889 kreeg hij de opdracht tot de bouw van de Industrieschool voor meisjes 
aan de Van Diemenstraat te Den Haag via Jhr. Willem Snouck Hurgronje, die 
arrondissements-schoolopziener, lid van de Haagse gemeenteraad en tevens 
president van bestuur van de Industrieschool was.43 Snouck, evenals Van 
Nieukerken afkomstig uit Middelburg, was een kunstliefhebber en een 
gerenommeerd figuur in Haagse culturele kringen. Hij had een grote afkeer van
de plastische, schilderachtige renaissance architectuur van de navolgers van 
Gugel en het was mede aan zijn invloed te danken dat het nieuwe Haagse 
Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort (1905-1907) niet door 
gemeentewerken maar door het bureau van Van Lokhorst werd gebouwd.44 
Door Van Nieukerkens activiteiten binnen Arti et Industriae werd Snoucks 
aandacht op hem gevestigd en dit was de reden dat hij zich voor de nieuwbouw
voor de school tot hem wendde. Hierbij kwam de ruime ervaring die Van 
Nieukerken op het gebied van de scholenbouw had opgedaan gedurende zijn 
verblijf op het bureau Van Lokhorst goed van pas. Na de Industrieschool voor 
meisjes volgde, dankzij de invloed van Snouck, nog een aantal scholen in Den 
Haag; de Huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort (1899), de Vakschool 
voor meisjes aan de Van den Boschstraat (1908) en de Vakschool aan de 
Henriëtte Louisestraat (1909-1910). Jhr. Snouck Hurgronje was ook, samen met 
de oogarts M. Bouvin, de oprichter van de Haagse Ooglijdersstichting, waarvan 
Van Nieukerken, eveneens in 1889, de opdracht tot de bouw van de 
Ooglijdersinrichting aan de Laan van Meerdervoort kreeg.45 Een van de bij het 
project Prinsevinkenpark opgedane kennissen was de kapitein der Genie A. 
Hioolen. Deze wist te bewerkstelligen dat Van Nieukerken in 1891 betrokken 
werd bij de bouw van de Cadettenschool te Alkmaar. Het gebouw werd 
ontworpen door twee luite-nant-ingenieurs van de Genie maar Van Nieukerken 
ontwierp de gevels en de voornaamste vertrekken.46

Belangrijker nog was zijn relatie met A. Kerdijk, lid van de Tweede Kamer. Voor 
de familie Kerdijk ontwierp hij in 1890 de villa op de hoek van de Kerkhoflaan 
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en het Prinsevinkenpark.47 De heer Kerdijk werd een goede vriend van de 
familie Van Nieukerken en via hem en via minister Tak mocht Johannes steeds 
meer kamerleden en ministers zoals J.T. Cremer, A.F.K. Hartogh, H. Goeman 
Borgesius, J.F.W. Conrad en hun kennissen tot zijn clientèle rekenen. Hij werd 
een bekend figuur in de hoogste Haagse kringen en ontwikkelde een fijnmazig 
netwerk van relaties om zich heen. Veel van zijn nieuwe kennissen bekleedden 
naast hun functie van minister of kamerlid ook ambten in de leidinggevende 
kringen van verscheidene andere organisaties en via hen werd het bureau Van 
Nieukerken ook daar geïntroduceerd. Zo was H. Goeman Borgesius, van 1897-
1901 minister van Binnenlandse Zaken, tevens directeur van de Nederlandsche
Verzekerings Mij. op het leven en tegen de invaliditeit. Het hoofdkantoor van 
deze maatschappij, dat gevestigd was in het voormalige 'Paleis von Wied' aan 
de Prinsessegracht in Den Haag, werd in de jaren 1909-1911 en 1913 door de 
Van Nieukerkens sterk uitgebreid en opgeknapt.48 Het was toentertijd een van 
de grootste kantoorgebouwen van Den Haag.

Van zo mogelijk nog groter gewicht voor het bureau Van Nieukerken was oud-
minister van Koloniën J.T. Cremer. Cremer, voor wie J.J. Van Nieukerken vanaf 
1893 werkzaam was, trad in 1907 in functie als president van de 
Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM).49 De secretaris van de NHM, J. 
Bierens de Haan, liet in 1912-1913 aan het Museumplein in Amsterdam door de
Van Nieukerkens een groot herenhuis neerzetten.50 Cremer werd in 1912 
opgevolgd door C.J.K van Aalst. Tijdens diens presidentschap werd door Karel 
de Bazel het hoofdkantoor van de NHM aan de Vijzelstraat te Amsterdam 
gebouwd (1919-1926) en bouwden de Van Nieukerkens het kantoor aan de 
Kneuterdijk te Den Haag (1920-1924). Voor zichzelf liet Van Aalst door het 
bureau Van Nieukerken het huis Hoevelaken bij Hoevelaken bouwen (1925-
1927).51

Cremers invloed ging echter verder. Hij was vanaf 1910 voorzitter van de 
Vereeniging Koloniaal Instituut en het is waarschijnlijk aan zijn invloed te 
danken dat aan de Van Nieukerkens de nieuwbouw van het Koloniaal Instituut 
te Amsterdam werd opgedragen.52 Dr. H.F.R. Hubrecht, lid van het dagelijks 
bestuur van het Koloniaal Instituut en een goede vriend van Cremer liet in 1926
zijn landhuis Dijk en Burg te Noordwijkerhout, dat door brand was verwoest, 
door het bureau Van Nieukerken in zijn oorspronkelijke staat herbouwen.53

Naast hun relatie met de NHM en het Koloniaal Instituut onderhielden de Van 
Nieukerkens ook belangrijke contacten met de Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij te Den Haag, kortweg de 'Koninklijke'. Verscheidene 
leden van de Raad van Commissarissen van deze maatschappij hadden tevens 
zitting in de Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut.54 In de grote hal van 
het Instituut hangt een marmeren plaat waarop de namen zijn gegraveerd van 
de personen die de bouw financieel mogelijk hebben gemaakt. Naast de namen
van J.T. Cremer en H.F.R. Hubrecht treffen we ook die van H.W.A. Deterding en 
Jhr. H. Loudon, twee topfiguren binnen de Koninklijke. De Koninklijke, opgericht 
in 1890, was na 1900 sterk gegroeid en ging in 1907 een fusie aan met de 
Britse Shell groep. Met de fusie werd er een aantal dochterondernemingen 
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opgericht waaronder de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Voor de 
BPM moest in Den Haag een groot kantoor worden gebouwd. Jhr. H. Loudon, die
ook deel uitmaakte van de Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut, had 
sinds de verbouwing van zijn woonhuis Prinsessegracht 22 te Den Haag in 
190655 en de bouw van een daarbij behorend koetshuis aan de Jan Evertstraat,
goede contacten met de Van Nieukerkens. Aan hen werd dan ook de bouw van 
het kantoor aan de Carel van Bijlandtlaan opgedragen (1915-1917).56 Ook de 
latere uitbreiding van 1928-1930 werd door hen uitgevoerd. Door deze 
werkzaamheden maakten zij kennis met Jhr. J. Luden, lid van de Raad van 
Commissarissen van de Koninklijke. Luden, een puissant rijk bankier, woonde te
Overveen op het landgoed Koningshof. Hij had echter in 1927 het kasteel 
Moersbergen bij Doorn gekocht om dit in zijn vrije tijd te gaan restaureren. De 
Van Nieukerkens assisteerden hem hierbij.57

Het ontwerpproces

Rond 1900 werd er in Nederland een grote activiteit ontplooid op het gebied 
van de villa- en landhuisbouw. Een nieuwe groep weigestelden wenste een 
passende verblijfplaats in een landelijke omgeving. Met name de bosrijke 
gebieden bij plaatsen als Bloemendaal, Baarn, Zeist en Wassenaar waren in 
trek. Verschillende architecten speelden hierop in en specialiseerden zich in de 
villa- en landhuisbouw. De Van Nieukerkens, die zich in de verbouw en 
restauratie van villa's, herenhuizen en landhuizen hadden gespecialiseerd, 
kregen ook de nodige nieuwbouwopdrachten in deze sector. Deze 
werkzaamheden lagen duidelijk in het verlengde van hun restauratie en 
verbouwwerk. Dezelfde technieken, materialen, bouwvormen en decoratie-
elementen die ze bij hun verbouwingen hadden toegepast, vormden ook bij de 
nieuwbouw het uitgangspunt.

Omdat de representatieve functie van het landhuis voor de eigenaar van 
belang was, konden de Van Nieukerkens hier hun decoratieve vaardigheden ten
volle ontplooien. Uit de overvloedige hoeveelheid materiaal die in het archief 
van het bureau Van Nieukerken bewaard is gebleven wordt duidelijk dat de 
keuze voor de vorm van een landhuis in nauw overleg met de opdrachtgever 
tot stand kwam. De architecten waren van mening dat dit een eerste 
voorwaarde was om een huis te doen slagen. 'Het is de taak van den architect 
zich in te leven in het leven van zijn opdrachtgever; diens streven en geest te 
begrijpen en te doorvoelen; zijn levenswijze te leren kennen, opdat hij het huis 
ontwerpe en inrichte aanpassend aan het leven van den aanstaanden 
bewoner.' En: 'Het mag tot een der mooiste gedeelten van het vak van den 
architect gerekend worden dat zijn werk - indien hij zijn taak goed begrijpt - 
hem brengt tot inleven van anderen; het moge wel eens een teleurstelling zijn, 
gewoonlijk wordt zijn eigen leven er rijker door en maakt hij kennis met de 
mooiste gevoelens die in menschen gevonden worden; door zijn werk werft hij 
zich vrienden.58 De opdrachtgevers hadden doorgaans geen duidelijk idee hoe
hun huis eruit moest gaan zien. Zij wensten over het algemeen een 'oud Hol-
landsch' huis met aristocratische allure, want voor een dergelijke type huis ging
men naar het bureau Van Nieukerken. Al tijdens het eerste overleg werd er 
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druk geschetst en kwam het gebouw in ruwe lijnen op papier. Vooral Johannes 
en Marie waren virtuoze tekenaars en konden met enkele lijnen een gebouw 
karakteriseren. Door de sterke mate waarin de opdrachtgevers bij het ontwerp-
proces betrokken werden kregen de huizen onderling toch een sterk afwijkend 
uiterlijk.

Stond het type huis vast dan volgden de globale uitwerking van interieur en 
exterieur, eveneens in nauw overleg met de opdrachtgever. Net als Van 
Lokhorst werkten de Van Nieukerkens van binnen naar buiten. Eerst werden de 
plattegronden bepaald en aan de hand daarvan en in overeenstemming met 
functie van de vertrekken werden de gevels ontworpen. In deze fase werd ook 
de ornamentering al in ruwe vorm aangegeven. In de derde fase werden de 
verschillende onderdelen van het gebouw in detail uitgewerkt. Uit de grote 
hoeveelheid gesigneerde en gedateerde tekeningen en aquarellen uit het 
archief blijkt dat alle vormen, alle details, eerst door Johannes, Marie en Johan 
op papier werden gezet alvorens ze door de tekenkamer van hun bureau 
nauwkeurig werden uitgewerkt. Alles, van waterspuwers en sluitstenen tot en 
met betimmeringen en trap-balusters, werd door de architecten persoonlijk 
ontworpen. Uit deze manier van werken blijkt niet alleen hun virtuoze 
beheersing van de historische bouwstijlen maar ook hun grote kennis van de 
verschillende kunstambachten. Het was een manier van werken die 
kenmerkend was voor negentiende-eeuwse architecten, maar die in de loop 
van de twintigste eeuw steeds uitzonderlijker werd.

Over de bouw van landhuizen schreef Marie van Nieukerken in 1924 in het 
hiervoor al geciteerde weekblad Onroerende Goederen een tweedelig artikel 
onder de titel 'Villa's-Landhuizen', waarin de opvatting van het bureau over de 
indeling en de situering van landhuizen onder woorden werd gebracht.59 Hij 
gaf tevens een aantal vaste regels die aan de bouw van een buitenhuis ten 
grondslag moeten liggen. Ten eerste moest een landhuis zodanig gebouwd zijn 
dat men in huis zijnde, toch 'alle genot van het buitenzijn' kan voelen. 
Belangrijk was daarvoor de situering van de ruimtes. Een zodanige groepering 
dat de belangrijkste vertrekken op het Z.Z.O. liggen werd ideaal geacht omdat 
op die manier de achterkant van het huis van het laatste zonlicht zou 
profiteren. Verder dienden de belangrijkste vertrekken uit te kijken op de tuin. 
Ook werd belangrijk geacht dat de ramen zodanig geplaatst zouden worden dat
het zonlicht ver de vertrekken binnen zou kunnen dringen. Marie was om die 
reden geen voorstander van lage ramen, zoals die door veel Amsterdamse 
Schoolarchi-tecten werden toegepast.

Voor een optimaal woongenot diende aan de groepering van de vertrekken en 
de indeling daarvan grote zorg te worden besteed. Het werd het beste geacht 
om de woonvertrekken zoveel mogelijk aan elkaar grenzend te groeperen en ze
door middel van dubbele of enkele deuren met elkaar te verbinden; afgelegen 
woonvertrekken worden minder frequent gebruikt en werden daarom als 
onpraktisch gezien. Door deze situering kon bij grotere gezelschappen over 
grotere aaneengesloten ruimtes worden beschikt. De vertrekken die 's winters 
niet in gebruik zouden zijn behoefden ook niet verwarmd te worden en konden 
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worden afgesloten. De keuken moest bij voorkeur op het oosten worden 
aangelegd, zodat in de ochtend het zonlicht binnen zou schijnen en het er in de
namiddag, wanneer het in de keuken door het gebruik van het fornuis toch al 
warm was, door de zon niet nog warmer zou worden. De keuken diende 
natuurlijk nabij de eetkamer gelegen te zijn maar mocht daar niet direct aan 
grenzen. Meestal werd daarom tussen de keuken en de eetkamer een 
dienkamer aangelegd die de verspreiding van ongewenste luchtjes moest 
voorkomen. Wanneer de keuken in het souterrain gelegen was, moest ervoor 
gezorgd worden dat de etenslift niet in de keuken maar in een vertrek ernaast 
uitkwam; eveneens om verspreiding van kookluchtjes te beperken. Volgens 
Marie van Nieukerken waren deze regels de voornaamste waaraan een 
landhuis moest voldoen, maar met inachtneming hiervan waren nog zeer veel 
variaties mogelijk én nodig. 'Normhuizen' waren in zijn ogen uit den boze; ieder
mens is immers verschillend en daarom zou ook ieder huis, gebouwd naar de 
wensen van de opdrachtgever, van de andere verschillen. De Van Nieukerkens 
kwamen bij het ontwerpen van de plattegronden van hun landhuizen spoedig 
tot een canon die zij met een grote variatie, maar rekening houdend met de 
bovengenoemde regels, toepasten. Wat allereerst opvalt is de losse, 
asymmetrische groepering van de vertrekken. Dit is een navolging van de 
Engelse landhuisbouw uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Met name
de grote landhuizen van Philip Webb, Eden Nesfield, R. Norman Shaw en hun 
geestverwanten, hebben deze kenmerkende asymmetrie. Het traditionele 
Nederlandse landhuis werd gekenmerkt door haar axialiteit. Het gebouw werd 
doorsneden door een brede gang waarlangs aan weerszijden de woon- en 
dienstvertrekken op een rij gelegen lagen. Door de Van Nieukerkens werd de 
functie van die gang, naar de mode van de tijd, grotendeels overgenomen door
een grote centraal gelegen hal. Hieromheen zijn de belangrijkste 
woonvertrekken en het trappenhuis gegroepeerd. Zo'n hal is een typisch 
Engels element. Door de invloed van de hierboven genoemde Engelse 
architecten werd deze ruimte, die door het classicisme uit de mode was 
geraakt, in ere hersteld. De hal werd toegepast om, zoals Muthesius schrijft, 
'...als Schlüssel der ganzen Hausanlage zu dienen.'60 In Engeland werd de hal 
doorgaans een verdieping hoger doorgetrokken; in de Nederlandse landhuizen 
bleef deze doorgaans tot één verdieping beperkt. Direct boven de hal bevindt 
zich in de meeste gevallen een grote overloop of palier, die op de verdieping 
dezelfde functie vervult als de hal beneden. Het belangrijkste woonvertrek was 
de salon. Hier speelde zich het grootste deel van het huiselijk leven af. Daar 
verzamelden de leden van het gezin en eventuele gasten zich voor de maaltijd.
Evenals de hal had de salon een belangrijke representatieve functie; men vindt 
deze dan ook altijd aan een zonnige kant, meestal grenzend aan een terras 
met een uitzicht over de tuin. De eetkamer behoefde niet zo'n zonnige ligging, 
omdat men hier maar een beperkt deel van de dag vertoefde. Bij de huizen die 
rond 1900 gebouwd zijn, werd een belangrijke plaats ingeruimd voor het biljart.
Meestal werd hiervoor een speciale biljartkamer ingericht. De biljartkamer is 
een typisch Engels fenomeen. Het biljartspel was daar zo geliefd, dat het zelfs 
in huizen met een vrij geringe omvang te vinden was.61 Al voor de Eerste 
Wereldoorlog echter raakte het biljartspel in Nederland weer uit de mode en 
werden er nauwelijks meer aparte biljartkamers ingericht.62 Een belangrijk 
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vertrek was verder de herenkamer, waarin mannelijke huisgenoten zich konden
terug trekken. Deze kamer ontbrak gewoonlijk bij de Engelse landhuizen; daar 
werd voor dit doel de 'library' gebruikt.

Met deze vijf ruimtes, de hal, de salon, de eetkamer, de biljartkamer en de 
herenkamer zijn de belangrijkste vertrekken op de begane grond genoemd. De 
wat grotere huizen hadden hiernaast nog tal van nevenvertrekken, waaronder 
de vestibule, een garderobe en een kantoor of spreekkamer. Naast de salon 
bevond zich het boudoir, een privé-vertrek van de vrouw des huizes. De keuken
werd verbonden met een dienstbodenkamer en als het even kon met een 
diensttrap, zodat het personeel de overige huisbewoners zo min mogelijk 
stoorde. Op de verdieping vindt men de belangrijkste slaapkamers op het 
zuiden. De mooiste plek en de grootste kamer van het huis werd ingeruimd 
voor de huiseigenaar en zijn vrouw, vaak met een ruim dakterras en in enkele 
gevallen met aparte kleedkamers en een badkamer. Hier vlakbij waren de 
slaapkamers van de kinderen gelegen, al dan niet met gouvernantekamer, en 
een aantal logeerkamers. Op zolder bevinden zich in de meeste gevallen de 
mangel en droogkamer, opslagruimtes en dienstbodenkamers, in de kelder 
soms die van de knechten. Na 1900 gingen de Van Nieukerkens er toe over de 
kappen van hun huizen hoger op te trekken, zodat er op zolder ook een aantal 
logeerkamers kon worden ondergebracht en de zolderverdieping niet langer 
een ondergeschikte ruimte bleef.

In de jaren twintig werd de indeling van de huizen van het bureau Van 
Nieukerken symmetrischer, minder onregelmatig, in overeenstemming met het 
exterieur. Alle belangrijke vertrekken kregen nu ongeveer eenzelfde 
oppervlakte. De gangbare verscheidenheid aan ruimtes en de globale situering 
van de vertrekken bleven echter gehandhaafd.

Bij zijn eerste landhuis was J.J. van Nieukerken duidelijk nog op zoek naar de 
meest geschikte vorm voor een dergelijk gebouwtype, naar de juiste 
combinatie van statigheid en landelijkheid. Dankzij de bouwactiviteiten in 
Domburg, waar hij na het badpaviljoen ook een villa bouwde (villa Aldenbrück, 
1888), kreeg hij in 1894 van me j. M.W. van Vollenhoven de opdracht een 
landhuis te bouwen bij Serooskerke.63 Dit gebouw, Huize Vredenrust, was zijn 
eerste grote landhuis en het wijkt sterk af van de (stads-)villa's die hij daarvoor
had gemaakt. Het bonte, schilderachtige Hollandse renaissance-uiterlijk van 
zijn stadsvilla's vond hij kennelijk niet passend voor een huis van een dergelijk 
allure. De vorm van Huize Vredenrust beviel hem kennelijk ook niet helemaal, 
want deze werd later niet meer toegepast.

Het gebouw kreeg het uiterlijk van een zeventiende-eeuws classicistisch 
landhuis met de daarbij horende strenge symmetrie. De voorgevel heeft twee 
gebosseerde hoekrisalieten. De twee hoekpaviljoens zijn echter elk van een 
erker voorzien, hetgeen niet strookt met het classicistische uiterlijk. Een aantal 
dakkapellen en vensters is voorzien van frontons. De indeling van het huis is 
traditioneel, met één lange gang die het hele huis doorsnijdt. De belangrijkste 
woonvertrekken liggen aan de voorgevel; de dienstvertrekken, de eetkamer en 
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het trappenhuis zijn aan de achtergevel gehouden. Bij het huis werden 
tegelijkertijd een stal met koetshuis en een koetsierswoning gebouwd. Dit 
complex is te vergelijken met het stalgebouw dat hij vlak daarvoor op Hoenlo 
neerzette, een onregelmatig bouwwerk met een combinatie van kappen. Bij de 
verdieping maakte hij gebruik van een vakwerkconstructie. Voor de 
stalgebouwen was schilderachtige onregelmatigheid dus wel geschikt, ja zelfs 
gewenst.

Bij een volgend buitenhuis - op het landgoed Westerhout bij Beverwijk (1896) - 
werd weliswaar terug gegrepen op de schilderachtige Hollandse 
neorenaissance-stijl, maar op een soberder manier dan Van Nieukerken 
daarvoor gewend was. De plattegrond van dit huis vormt een overgang van het
axiale type naar een type met een centrale hal. Westerhout is echter een vrij 
klein huis. Veel grootser van opzet is De Wittenburg te Wassenaar (1899-1901).
De statigheid van Vredenrust gecombineerd met de schilderachtigheid van 
Westerhout leverde hier een bijzonder indrukwekkend huis op, dat vooral door 
zijn imponerende toren een kasteelachtige uitstraling heeft.

De Van Nieukerkens hadden hun ideale voorbeeld gevonden. Niet het eigenlijke
middeleeuwse kasteel maar het zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse 
kasteelachtige landhuis. Bij de huizen uit deze periode, toen de eis van 
verdedigbaarheid verviel, werd gestreefd naar een romantische 
schilderachtigheid.64 Bijzonder fraaie voorbeelden hiervan zijn vooral te vinden
in Gelderland, waaronder Rechteren bij Dalfsen, Keppel, Wijchen, Vorden en 
nog op vele andere plaatsen. Ook in Denemarken, waar de Hollandse 
renaissancestijl werd overgenomen, zijn schitterende exemplaren aan te wijzen
als slot Frederiksborg bij Hillerød en slot Kronborg aan de Sont bij Helsingör. In 
tegenstelling tot de werkelijke kastelen waar het leven der bewoners voor de 
veiligheid voornamelijk op de binnenhof was gericht en die, met het oog op een
aanval, behalve door een gracht ook door zware muren van de buitenwereld 
waren afgeschermd, zijn de renaissance huizen alle naar de omgeving open 
gelegd. Alleen de gracht rondom met ophaalbrug hield ongewenste bezoekers 
nog op een afstand. Wel bleef men vasthouden aan een kasteelachtig uiterlijk 
om de status van de bewoner aan te geven. De veelvuldig toegepaste torens 
moeten in dit licht worden bezien. Dit was het soort huizen dat door de Van 
Nieukerkens werd bewonderd en werd nagevolgd.65 Bij deze navolging speelde
het eerder naar voren gebrachte waarheidsprincipe een rol. Behalve dat aan 
het exterieur de indeling van het interieur af te lezen moest zijn, diende het 
exterieur ook de functie en de status van het gebouw aan te geven. Voor de 
grote landhuizen was het voorbeeld van de zestiende-eeuwse kastelen zeer 
geschikt. Hier vond men de ideale combinatie van landelijkheid en feodaliteit 
die voor zo'n gebouw wenselijk was, tezamen met een goede bewoonbaarheid.

Ook elders, met name in Engeland, lieten architecten uit de tweede helft van 
de negentiende eeuw zich bij het ontwerpen van hun landhuizen inspireren 
door voorbeelden uit de tweede helft van de zestiende eeuw, maar dan wel uit 
eigen land. De Engelse huizen uit de zogenaamde 'Elizabethan periode' (1550-
1630) bezitten, net als de huizen die in deze periode in Nederland gebouwd 
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werden, een schilderachtige asymmetrie met een grote variatie aan kappen en 
uitbouwen en vaak ook aan bouwhoogtes. Met name Norman Shaw heeft een 
groot aantal neo-Elizabethan huizen gebouwd waarvan Cast-le Cragside in 
Northumberland (1870-1885) wel een van de bekendste en grootste is.

De Van Nieukerkens sloten met hun landhuizen bij het werk van deze 
architecten aan, met name lieten ze zich bij de indeling van de interieurs door 
deze Engelse voorbeelden inspireren. Hun huizen hebben evenwel een geheel 
eigen, Nederlands karakter. Dit geld niet voor villa 't Valckenbosch te Zeist 
(1904), die zeer Engels van uiterlijk is, maar toch ook onmiskenbaar een 
produkt van bureau Van Nieukerken. Het Engelse effect werd bereikt door het 
vakwerk in de geveltoppen, gecombineerd met ver overhuivende en 
uitzwenkende dakvlakken. Hier werd vakwerk kennelijk ook voor het huis zelf 
geschikt geacht en niet slechts voor de stalge-bouwen. Bij latere landhuizen 
zoals Duin en Kruidberg (1907-1909) en De Lathmer (1912-1913), bleef het 
bureau Van Nieukerken de zestiende-eeuwse Hollandse 
renaissancevoorbeelden navolgen.

Tegelijkertijd met De Lathmer werd ook het landhuis op de buitenplaats 
Arentsburgh te Voorburg gebouwd waarbij duidelijk een wat latere, 
classicistische stijl als uitgangspunt werd genomen. Ook bij de twee grote 
landhuizen uit de jaren twintig, de Hooge Boekei bij Lonneker (1925-1926) en 
het huis Hoevelaken bij Hoevelaken (1926) werd door de Van Nieukerkens, 
mede onder druk van de opdrachtgevers, een wat klassiekere vorm gekozen. 
Als voorbeeld fungeerden nu zeventiende- en achtiende-eeuwse huizen als 
Weldam bij Goor en het Nijenhuis bij Heino. De huizen De Wittenburg, Duin en 
Kruidberg en Hoevelaken kunnen worden gezien als de meest ideale 
voorbeelden van de bouwstijl en de werkwijze van het bureau Van Nieukerken.

Restauraties en verbouwingen

Nog tot in het begin van de twintigste eeuw bezaten vele adellijke families 
naast hun stadshuis een aanzienlijk buiten. Aan het einde van de negentiende 
eeuw wilde de nouveau riche die fortuin gemaakt had in handel en nijverheid, 
met name in Nederlands-Indië, zich een 'adellijke levenswijze' aanmeten. 
Hierbij hoorde ook het bezit van een buitenplaats. Deze groep liet oude, 
leeggekomen buitenhuizen opknappen, maar ook geheel nieuwe bouwen.

De zakelijke werkzaamheden en bestuurlijke functies die de 
buitenplaatsbezitters vaak bekleedden, noodzaakten hen ook een 'pied-a-terre'
in de stad aan te houden, veelal een ruim bemeten herenhuis. Doordat velen 
van hen een belangrijke rol in de politiek speelden, was Den Haag in het 
bijzonder de plaats van dergelijke tweede huizen. Met name in Den Haag heeft 
het bureau Van Nieukerken een groot aantal oude woonhuizen gerestaureerd, 
vergroot en aangepast aan de eisen des tijds. De grote vooruitgang die in de 
negentiende eeuw werd geboekt binnen de technische wetenschappen, de 
sterk toegenomen kennis op medisch gebied en de groeiende behoefte aan 
comfort, hadden tot gevolg dat er geheel andere eisen aan deze veelal uit de 
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zeventiende en achttiende eeuw stammende huizen werden gesteld.66 De Van 
Nieukerkens pasten de indeling van de woningen aan en de gebouwen werden 
zo mogelijk uitgebreid. Verder werden door hen centrale verwarming, w.c.'s, 
badkamers, enz. aangelegd en zij voorzagen de huizen van stromend water en 
elektriciteit. Zij zorgden er echter wel voor dat de bestaande ornamentiek in de
gebouwen werd gerespecteerd en dat nieuwe vertrekken aan de stijl van het 
bestaande gebouw werden aangepast.

Een van de eerste verbouwingen van J.J. van Nieukerken betrof het woonhuis 
van Jhr. W.J. Snouck Hurgron-je, Prinsessegracht 28 te Den Haag, in 1889. Dit 
pand moest worden uitgebreid en gerestaureerd.67 De werkzaamheden aan dit
huis met zijn typische Lodewijk XVI- ornamentiek hadden een belangrijke 
invloed op de interieurbehandeling in het latere werk van de architect. Snouck 
was zelf een expert op het gebied van de Lode-wijkstijlen en daarom niet snel 
tevreden. Veel moest worden overgedaan.68 Van Nieukerken kreeg hierdoor 
meer oog voor detail en ging stijlzuiverder werken. Vanaf deze tijd ook 
schakelde hij bij zijn opdrachten beeldhouwers in om speciaal voor eigen werk 
gemodelleerde plafondornamenten te maken. In samenwerking met 
beeldhouwer A. Alexander uit Den Haag legde hij een verzameling ontwerpen 
en modellen aan die jarenlang gebruikt werd en die de basis vormde van het 
fraaie stucwerk waarom het bureau Van Nieukerken al spoedig bekend stond. 
Terwijl in de loop van de jaren negentig zijn behandeling van het exterieur 
steeds soberder werd, besteedde Van Nieukerken steeds meer aandacht aan 
het interieur, vooral aan de detaillering.

In hetzelfde jaar dat hij aan het huis van Snouck werkte ging Van Nieukerken 
naar Parijs, voorzien van een aantal adressen van Snoucks kennissen. Om hem 
verder wegwijs te maken in Parijs verwees hij hem naar de toenmalige gezant 
te Parijs Jhr. J. de Stuers, een broer van Victor de Stuers. Deze had, net als zijn 
broer, grote interesses op cultureel gebied en was zeer goed thuis in de Parijse 
kringen van kunst en nijverheid. In Parijs werden contacten gelegd met firma's 
die materialen leverden voor de afwerking van gebouwen, waaronder Bricard-
Maison Sterlin voor het leveren van hang- en sluitwerk, Maison Duvivier voor 
meubels en verder adressen voor behang, wandbespanningen en 
meubelbekledingen.69

De Van Nieukerkens werden ook veel gevraagd voor het herstel en uitbreiding 
van landhuizen en kastelen. Hoewel het leven op zo'n buitengoed vrij idyllisch 
lijkt, waren de woonomstandigheden er aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw nog dikwijls primitief. Niet alleen was het met
het wegennet m de provincie nog erbarmelijk gesteld, ook allerlei 
voorzieningen als stromend water, elektriciteit en, samenhangend daarmee, 
w.c.'s en badkamers, ontbraken hier nog vaak. Door hun frequente verblijf in de
stad waren de landhuiseigenaren op deze moderne voorzieningen gesteld 
geraakt. Bovendien waren veel eigenaren door hun jarenlange verblijf in Indië 
gewend geraakt aan zeer ruime behuizingen met ruimtes en vertrekken die 
men in de Nederlandse landhuizen niet kende. Het was in Indië bijvoorbeeld 
gebruikelijk om grote groepen gasten voor langere tijd te logeren te hebben. 
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Op de Nederlandse buitens ontbraken daarvoor doorgaans de mogelijkheden. 
Toch was daaraan behoefte. Daarnaast raakte men aan het eind van de 
negentiende eeuw op het continent sterk gecharmeerd van het Engelse 
landhuis.70 Het Engelse landhuis kende een ruimere opzet dan het traditionele 
Nederlandse. Veel daar gangbare ruimtes en vertrekken waren hier onbekend. 
Om de oude buitenplaatsen aan de nieuw ontstane behoeftes aan te passen 
waren dikwijls ingrijpende verbouwingen nodig.

Zelf hadden de Van Nieukerkens een bescheiden buitenverblijf in Gorssel (Gld.) 
waar Marie jarenlang verbleef om te herstellen van zijn tuberculose. 
Verscheidene buitens in deze omgeving zijn door de Van Nieukerkens 
verbouwd, zoals De Voorst bij Zutphen, Hoenlo en De Haere bij Olst, Verwolde 
bij Laren en De Lathmer bij Wilp. Gorssel werd gebruikt als 'uitvalsbasis' tijdens
hun werkzaamheden.

In een aantal gevallen vormde gebrek aan woonruimte aanleiding tot zodanige 
uitbreidingen dat het aanzien van de huizen sterk veranderde. Bij deze 
uitbreidingen werden door de Van Nieukerkens verschillende historische 
bouwstijlen toegepast. Bij de verbouwing van Huize Hoenlo, het eerste landhuis
dat door het bureau werd aangepakt, is gekozen voor een stijl die 
contrasteerde met het bestaande huis, om op die manier een bouwwerk te 
scheppen dat als een historisch gegroeid geheel zou overkomen. Bij andere 
verbouwingen daarentegen, zoals Huize Coelhorst bij Hoogland en Huis 
Verwolde bij Laren, werd de nieuwbouw meer aan het oude huis aangepast. In 
een aantal gevallen ging het om pure restauraties, zoals van kasteel De 
Heemstede bij Heemstede voor L. van den Berch van Heemstede (1902), 
kasteel Hernen bij Wijchen (1916-1917) in opdracht van J.H. van Heek, kasteel 
Moersbergen bij Doorn (1927-1928) voor Jhr. J. Luden en het het Haagse 
Catshuis (1949).71

Aan zijn relatie met Snouck dankte Van Nieukerken de opdracht voor de 
restauratie van de vestibule van Paleis Het Loo.72 Dit werk werd uitgevoerd in 
1898-1899, vlak na de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina. Dat hem een 
zo belangrijk werk werd toevertrouvvd toont aan dat hij niet alleen een 
belangrijk netwerk van invloedrijke opdrachtgevers had opgebouwd,maar ook 
dat hij in hun ogen intussen zijn sporen op dit gebied wel had verdiend.

Een belangrijke restauratie was die van het huis De Voorst te Warnsveld.73 Het 
bekende zeventiende-eeuwse buiten De Voorst was in de loop van de 
negentiende eeuw in een ernstig vervallen toestand geraakt. Toen het in 1908 
in handen kwam van Eduard Völcker besloot deze om het huis en de tuinen op 
te laten knappen. Het werk aan de tuinen werd opgedragen aan Leonard 
Springer. Van Nieukerkens namen in 1909-1911 het huis en de bijgebouwen 
voor hun rekening, waarbij voor het exterieur uitgegaan werd van de gravures 
van Pieter Schenk. Het dak kreeg een houten balustrade met vier 
schoorstenen. Aan de noordkant kwam eenzelfde vleugel als aan de zuidkant 
en de gebogen colonnades werden aan de hand van originele resten in hun 
oude vorm hersteld. In de Tweede Wereldoorlog werd het pand gevorderd door 



36 Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

NIEU

de Duitsers, en in 1943 ging het huis door een ongelukje tijdens het verf 
afbranden in vlammen op. Marie trof nog maatregelen om de resten tegen 
weersinvloeden te beschermen, maar vlak voor de bevrijding werden ook de 
restanten door de Duitsers vernield.74

De Grote Kerk te Breda

De restauratie van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda was verreweg 
de belangrijkste en omvangrijkste restauratie door het bureau Van Nieukerken. 
De opdracht hiervoor was te danken aan hun relatie met het uit Breda 
afkomstige kamerlid M. Tydeman. Toen deze in 1897 op zoek was naar een 
geschikte architect voor een 'patricisch, mooi huis' aan de Delpratsingel te 
Breda, werd hij door een medekamerlid J.F.W. Conrad gewezen op Johannes Van
Nieukerken.75 De bouw van de villa verliep naar tevredenheid van de 
opdrachtgever. Tydeman was ook betrokken bij plannen voor herstel van de 
Grote Kerk, en stelde voor om Van Nieuwkerken de restauratie toe te 
vertrouwen. Victor de Stuers steunde dit plan vanuit de overheid, en het 
bureau Van Nieukerken kreeg het verzoek om een inventarisatie te maken van 
de toestand van de kerk.76 Een deel van deze werkzaamheden werd door 
Marie van Nieukerken uitgevoerd.

In 1904 werd met de herstelwerkzaamheden begonnen. De restauratie van de 
gehele kerk was een enorme opgave die tot in de jaren vijftig duurde.77 In 
deze tijd werden in andere steden vergelijkbare grote restauraties aan 
middeleeuwse kerken uitgevoerd, zoals aan de Munsterkerk in Roermond, de 
St.-Janskathedraal in Den Bosch en de St.-Servaas in Maastricht, waaraan 
overigens al in de negentiende eeuw was begonnen. Tijdens het werk kregen 
de Van Nieukerkens te maken met veranderende restauratie inzichten, zowel 
binnen kringen van monumentenzorgers en de architectenwereld als bij de 
subsidiërende rijksoverheid. Was men bij het restaureren nog tot het einde van 
de vorige eeuw overwegend uitgegaan van het terugbrengen van een 
stijlzuiver monument, waarbij latere toevoegingen in afwijkende vormentaal 
werden teruggerestaureerd, tegen de eeuwwisseling kwam hiertegen steeds 
meer protest. Binnen de in 1899 opgerichte Nederlandsche Oudheidkundige 
Bond (NOB) werden restauratiesprincipes geformuleerd ('Grondbeginselen' 
genaamd), die uitgingen van behoud van het bestaande: waar dat mogelijk 
was werd de voorkeur gegeven aan behouden boven vernieuwen. Ook 
propageerde de NOB dat onvermijdelijk toe te voegen nieuwe delen herkenbaar
eigentijds moesten zijn. Voor- en tegenstanders van de nieuwe 
restauratieopvatting stonden lijnrecht tegenover elkaar, de laatsten met name 
in de persoon van dr. P.J.H. Cuypers, de eersten vooral bestaande uit Jan Kalf, 
vanaf 1918 directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, en een 
jonge generatie architecten, waaronder Cuypers' zoon Joseph. Vanaf 1918 
werden de nieuwe 'Grondbeginselen' bij de rijksoverheid als norm aangenomen
bij met rijksgelden uitgevoerde restauraties. De Van Nieukerkens kregen veel 
kritiek te verdu ren vanwege hun 'traditionele' restauratieaanpak. Marie van 
Nieukerken nam tenslotte ook wel enkele ideeën van de nieuwlichters over, 
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met name wat betreft een minder machinale, meer schilderachtige 
behandeling van de natuursteen.78

Bij de oprichting in 1918 van de rijksorganen die restauraties zouden gaan 
begeleiden en controleren, het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en de 
Rijkscommissie afdeling B (voor 'het behoud en de herstelling'), was de 
restauratie van de Bredase Grote kerk al ver gevorderd. De muur waartegen 
eeuwenlang (nu gesloopte) huisjes stonden, was vrijwel vernieuwd. Het 
uitwendige herstel van de drie zuidelijke zijkapellen en het westelijk deel van 
de kapittelzaal waren klaar. Weldra zou worden begonnen met de wanden van 
de kooromgang. De stenen bekleding was steeds vrijwel volledig vernieuwd. 
Ook de balustrades en de stijlen, neggen en traceringen van de vensters waren
te zeer verweerd geweest om nog behouden te blijven. Dit alles was daarom 
eveneens vernieuwd. Het was vooral de bewerking van natuursteen die de Van 
Nieukerkens aan de Bredase kerk toepasten, waarop de genoemde 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg veel kritiek had. Er was een gladde, 
harde oppervlakte behandeling ('zoeten') toegepast, zoals we die ook van de 
neogotische bouwkunst kennen.79 De Rijkscommissie noemde het weliswaar 
'met zorg en toewijding uitgevoerde werk' daarom 'volkomen 
onbevredigend'.80 De kritiek was scherp: 'Het doet niet aan een van 
gebeeldhouwde blokken gestapeld bouwwerk denken, maar aan gegoten ijzer; 
het is hard en koud, en het schijnt, niettegenstaande de vele versieringen, 
volkomen fantasieloos', hetgeen vooral aan de bewerking van de natuursteen 
werd geweten. Ook kwam in de volgende jaren herhaaldelijk het lage niveau 
van de beeldhouwers ter sprake, wat overigens niet een specifiek Bredas 
probleem was. Overwogen werd om een kunstenaar-beeldhouwer aan te 
trekken, die leiding zou geven aan de beeld- en steenhouwers en die niet 
ondergeschikt zou zijn aan de restauratiearchitect. Met name architect K.P.C, 
de Bazel was hier een groot voorstander van.81

De negatieve opmerkingen van de Rijkscommissie verhinderden niet dat de 
Van Nieukerkens zich tot gewaardeerde restauratoren ontwikkelden. Met name 
om hun ervaring met verschillende soorten natuursteen werden zij door andere
restauratie architecten geraadpleegd, onder meer door Joseph Cuypers. Door 
de werkzaamheden in Breda werd de Van Nieukerkens in 1903 ook gevraagd 
de toestand van de St. Geertru-diskerk te Geertruidenberg in tekening te 
brengen. Na de Tweede Wereldoorlog werd aan het bureau de restauratie van 
de Nederlands Hervormde kerk te Gors-sel opgedragen (1946-1947) en al 
tijdens de oorlog was het bij de restauratie van de Leidse Marekerk (1940-
1950) en Pieterskerk (1944-1952) betrokken.82

Verbetering van het ambacht

In de loop van de negentiende eeuw werd in Europa een afnemende kwaliteit 
van de produkten uit de kunstnijverheidssector geconstateerd, hetgeen met 
name werd toegeschreven aan de toenemende mechanisering van het 
produktieproces, waardoor de ambachtelijke aspecten werden verwaarloosd en
vakbekwaamheid van handwerkslieden verloren ging. Al op de 
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Wereldtentoonstelling van 1851 te Londen werd de sterke 
kwaliteitsvermindering opgemerkt. In Nederland werd het lage niveau van de 
diverse takken van de kunstnijverheid pijnlijk zichtbaar op de tentoonstelling 
'Kunst toegepast op Nijverheid', die in 1877 in het Paleis van Volksvlijt te 
Amsterdam werd gehouden. Het gebrek aan ambachtelijke vaardigheden werd 
met name gevoeld bij de restauratiewerkzaamheden aan middeleeuwse 
kerken. Door neogotische bouwers als Cuypers c.s. werd dit gemis eveneens 
zwaar gevoeld, omdat vooral door hen werd gestreefd naar een ambachtelijke 
bouwwijze, en het als ideaal werd gezien in bouwwerken de verschillende 
ambachtskunsten tot een harmonieuze eenheid samen te brengen. Veel 
restauratie-bouwloodsen gingen er toe over om hun eigen vakmensen op te 
leiden, zoals bijvoorbeeld bij de St-Jans-kathedraal in 's-Hertogenbosch het 
geval was. Voor Cuypers was het gebrek aan goede vaklui aanleiding tot 
oprichting van de kunstnijverheidsschool 'Quellinus' te Amsterdam in 1879.

In 1884 werd om dezelfde reden door Johannes van Nieukerken samen met een
aantal geestverwanten de 'Kunstnijverheidsvereeniging Arti et Industriae' 
opgericht, waarbinnen werd gestreefd naar een betere verhouding tussen 
kunst, ambacht en industrie.83 Binnen deze vereniging speelde Van Nieukerken
een grote rol en trad hij jarenlang op als voorzitter. Cuypers bekleedde een 
erelidmaatschap. De opheffing van het oude gil-desysteem in Nederland in 
1798, en het daarmee wegvallen van een gereguleerde opleiding en een 
afdoende kwaliteitsbewaking, werd gezien als een belangrijke oorzaak van het 
verval van de ambachten in de negentiende eeuw. Om verbetering in de 
heersende toestand te brengen zouden verschillende aspecten van het gil-
desysteem als uitgangspunt moeten dienen. De ideeën hieromtrent werden 
uitvoerig toegelicht in een lezing die Van Nieukerken hield op de 
ledenvergadering van 'Arti et Industriae' van n november 1887, onder de titel: 
'Overzicht van het gildenwezen, en de toepassing daarvan in onzen tijd', een 
jaar later gepubliceerd in het Bouwkundig Tijdschrift.84 Hij stond hierin niet 
alleen. In 1887 bracht ook Cuypers een voorstel te berde om het gildewezen 
opnieuw in te voeren in een aan de moderne maatschappij aangepaste vorm, 
om de snelle achteruitgang van het handwerk in de negentiende eeuw een halt
toe te roepen.85

Door zijn betrokkenheid bij het niveau van de kunstnijverheid in het algemeen, 
was Van Nieukerken tevens lid van de Vereeniging ter Veredeling van het 
Ambacht en van de Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en 
handwerksnijverheid in Nederland. Al deze verenigingen ijverden voor een 
verbetering van de kwaliteit van het handwerk. Hierbij stond het streven naar 
een goede, praktijkgerichte opleiding centraal. In 1902 werden geheel in de 
geest van de oude gilden door de Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht 
examens georganiseerd, waar men een bewijs van bekwaamheid kon behalen 
als meester of gezel in het steenhouwen of metselen.86

De grote aandacht van Van Nieukerken voor de ambachtelijke aspecten van het
bouwen, het belang dat hij hechtte aan een goede afwerking van produkten tot
in de details en de eisen die hij dienovereenkomstig stelde aan zijn 
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medewerkers, komen in zijn lezingen, geschriften en bouwwerken steeds weer 
naar voren. In 1898 sprak hij op een vergadering van de Vereeniging tot 
bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid over de desastreuze 
gevolgen van de destijds alom gepraktiseerde speculatiebouw: 'Ook uit 
aesthetisch oogpunt is de invloed van de speculatiebouw niet gunstig. 
Weliswaar is in de laatste jaren de neiging ontstaan om aardige geveltjes te 
doen verrijzen, waarin renaissance en gothiek worden gehuldigd, doch de 
grondslag bij dat bouwen deugt niet. Het eenige middel tot verbetering is: 
verbeten hen, die het ambacht beoefenen.'87

Ook voor de architect achtte Johannes van Nieukerken een praktische vorming 
in alle onderdelen van het bouwvak onontbeerlijk, om verantwoorde 
architectuur te kunnen voortbrengen. Dit was de reden dat hij voor zijn zonen 
een ambachtelijke opleiding prefereerde boven een academische en hij ze al 
vroeg bij de werkzaamheden op zijn bureau betrok.

Tot besluit van deze inleiding in het werk van de Van Nieukerkens worden hier 
enkele door hen ontworpen en verbouwde bouwwerken besproken.

Uitbreiding Huize Hoenlo bij Olst (1891-1912)

Na terugkeer uit Indié', rijk geworden in de suikerindustrie, bewoonde de 
familie Jhr. Willem Teding van Berkhout jarenlang het herenhuis Plein 1813 nr. 3
te Den Haag. Men had er te kampen met een krakend parket, wat bijzonder 
storend was tijdens de vele soirees die er werden georganiseerd.88 Met behulp
van Van Nieukerken was dit euvel evenwel snel en naar tevredenheid 
verholpen. Vervolgens werd het bureau in 1891 ingeschakeld bij 
werkzaamheden op Tedings buitenplaats Hoenlo te Olst. Dit landgoed was al 
generaties lang in het bezit van de familie. Naast het achttiende-eeuwse 
herenhuis bevond zich op het terrein een negentiende-eeuws landhuis, Klein 
Hoenlo geheten, dat door Van Nieukerken met een aantal vertrekken werd 
uitgebreid en van een rond torentje voorzien. Huize Hoenlo zelf ligt aan een 
voorplein dat samen met het huis omgeven is door een gracht. Het voorplein is
met een brug te bereiken via een voorterrein, dat zelf ook weer door een 
gracht is omgeven. Op dit voorterrein werd in 1893-1894 een koetsierswoning 
met stal en koetshuis gebouwd. Dit gebouwencomplex kreeg een landelijk 
uiterlijk door een groot overhuivend zadeldak met wolfseinden en een 
dwarskap. De verdieping van het gebouw werd rondom voorzien van een 
vakwerkconstructie die de landelijkheid nog vergrootte.

Intussen dacht de familie Teding van Berkhout aan uitbreiding van het 
bestaande herenhuis. Dit was een streng symmetrisch, langgerekt 
classicistisch gebouw met aan de voorgevel een pilastergeleding, in het 
midden bekroond door een fronton.89 Het huis was niet al te groot en het 
ruimtegebrek werd nijpend. Jonkheer Teding en zijn vrouw wensten dat het huis
aan hun kinderen, familieleden en kennissen uit Indië onderdak kon bieden. Dit 
vereiste een aanzienlijke uitbreiding. In 1897 werd er een hele vleugel voor het 
bestaande gebouw gezet.90 De nieuwe voorgevel kreeg een laat achttiende-



40 Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

NIEU

eeuws uiterlijk met een middenrisaliet, voorzien van een klokgevel. De 
ingangspartij kreeg een dubbele stoep en de gehele gevel werd voorzien van 
hoge schuifvensters met een fijne roedeverdeling.

Door de uitbreiding werden er op de bel-étage behalve een vestibule twee 
ruime kamers toegevoegd die als eetkamer en biljartzaal in gebruik werden 
genomen. Deze vertrekken kregen een oude Lodewijk XVI betimmering, die al 
jaren opgeslagen lag op de zolder van het Haagse huis van de familie. Op de 
verdieping kwam een reeks slaapkamers en aan het souterrain werd een grote 
keuken toegevoegd. Toch voldeed deze verbouwing slechts tijdelijk. Niet alleen 
moesten nog meer gasten kunnen worden gehuisvest, maar ook nam logischer 
wijs de personeelsbezetting toe, zodat ook het aantal dienstvertrekken moest 
worden uitgebreid. Een grootscheepse verbouwing volgde in 1906.91 De 
nieuwbouw bleef intact maar het achterliggende huis werd geheel gewijzigd. 
Het werd asymmetrisch gemaakt en kreeg een kasteelachtig uiterlijk. De 
vensters, die aanvankelijk ordelijk waren gegroepeerd, werden verplaatst, 
vergroot, verkleind, dichtgemetseld of nieuw aangebracht. Ook de 
kapconstructie werd geheel gewijzigd, zodat er op de zolderverdieping 
verschillende vertrekken kon-den worden ondergebracht. Aan de achterkant 
van het gebouw bevonden zich twee uitbouwen over de volledi-ge hoogte van 
het pand, elk gedekt door een tentdak. Een hiervan kreeg een torenachtige 
opbouw en de ander een trapgevel. Aan de 'toren' werd bovendien een 
aangekapt traptorentje toegevoegd waarin de diensttrap werd ondergebracht. 
Vanwege het schilderachtige effect werd tegen de achtergevel in de slotgracht 
een klein schuitenhuisje gebouwd. De verbouwing maakte dat het landhuis er 
als een organisch gegroeid geheel ging uitzien met de allure van een kasteel. 
De asymmetrie wekt een indruk van grote ouderdom.

Conform de eisen van de tijd werd het huis ook van elektriciteit voorzien. Dit 
was echter niet zo eenvoudig, omdat er in die tijd nog geen provinciale 
elektriciteitscentrales waren. Het huis kreeg derhalve een eigen aggregaat. Er 
kwam tevens een apparaat om het drinkwater te ontijzeren. Op de verdieping 
en op zolder kwamen badkamers; in het oude huis waren die nog niet 
aanwezig. In 1912 volgde een laatste uitbreiding, waarbij onder meer het 
voorhuis naar links met één travee werd uitgebreid waardoor onder andere de 
eetzaal een stuk groter werd. De Lodewijk XVI betimmeringen werden 
gekopieerd en aangevuld.

Uitbreiding Huis Verwolde bij Laren (1925)

De Van Nieukerkens waren in 1911 in contact gekomen met Willem Baron van 
der Borch van Verwolde, die in Gorssel woonachtig was. Van der Borch was 
daar destijds burgemeester.93 Er moest in Almen, gemeente Gorssel een 
openbare lagere school gebouwd worden. Door Eduard Völcker van Huize De 
Voorst werd de burgemeester op de Van Nieukerkens gewezen; aan hen werd 
vervolgens de bouw van de nieuwe school toevertrouwd.94
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Baron Van der Borch vatte in 1925 het plan op om de oude familiebezitting 
Verwolde bij Laren, die hij in 1919 in bezit kreeg, in oude luister te herstellen en
als woonhuis te betrekken. Verwolde dateert uit 1776 en is gebouwd door de 
Haagse architect Philip Willem Schonck.92 Het is een rechthoekig huis in streng
classicistische trant met gebosseerde hoeken. Aan de voor- en achtergevel is 
de middenrisaliet bekroond met een fronton. Van der Borch liet bij het huis een 
schitterende tuin in de geometrische Franse stijl aanleggen door de 
tuinarchitect Hugo Poortman, onder meer bekend van de aanleg van de tuinen 
bij de buitens Weldam, Twickel en Middachten. De restauratie van Huis 
Verwolde droeg hij op aan het bureau Van Nieukerken.95 Baron van der Borch 
was getrouwd met Line Voüte, de dochter van de penningmeester van het 
Koloniaal Instituut, Paul Voüte, met wie de Van Nieukerkens goed bekend 
waren. Dit heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het verkrijgen van de 
opdracht.

Door de jarenlange verwaarlozing waren de mankementen aan het huis legio. 
De bomen rond het huis stonden zo dichtbij dat de takken door de ramen 
staken en het hele huis permanent in de schaduw stond. Men had veel last van 
optrekkend vocht, dat gedeeltelijk werd veroorzaakt door slechte ventilatie en 
door de schaduw van de bomen. Met een nieuwe vloer en door het omkappen 
van de bomen pal om het huis verdween de vochtige atmosfeer en was het 
grootste euvel verholpen. Ook uiterlijk moest het gebouw worden opgeknapt. In
de negentiende eeuw waren de schuifvensters van het gebouw vervangen door
stolpvensters hetgeen het aanzicht van het huis zeer had geschaad. Er werden 
daarom weer schuifvensters met een fijne roedeverdeling geplaatst.

Om in de behoefte aan meer ruimte in het landhuis te voorzien werd de oude 
kap, bestaande uit vier in een vierkant geplaatste zadeldaken, dichtgezet. 
Hierdoor werd op de zolderverdieping veel extra ruimte geschapen en konden 
daar personeelskamers en logeervertrekken worden ondergebracht. De nieuwe 
kap werd met leien gedekt in plaats van met pannen. Aan de noordwestgevel 
van het huis bevond zich een uitbouwtje over alle verdiepingen dat nog uit het 
einde van de negentiende eeuw dateerde.96 Deze werd vervangen door een 
grote toren met spits. In deze toren kwamen onder andere de slaapkamers van 
de kinderen. Het souterrain werd aan beide zijgevels uitgebreid door de aanleg 
van terrassen met statige trappen. De twee toegangen tot het huis, de 
hoofdingang en een kleine dienstingang, werden onvoldoende geacht; er 
werden twee extra ingangen gemaakt.

Aan de hoofdindeling van het eigenlijke huis veranderde niet veel. Wel vond 
een aantal moderniseringen plaats: er kwamen een garderobe, badkamers, 
nieuwe toiletten, een lift, centrale verwarming, warm en koud stromend water 
en elektriciteit. De oude orangerie werd verbouwd en vergroot, zodat die 
behalve aan planten ook plaats kon bieden aan een eigen elektriciteitscentrale 
en een waterzuiverings- en ontijzeringsinstalatie.

Landhuis Duin en Kruidberg te Santpoort (1907-1909)
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Het huidige landhuis Duin en Kruidberg werd tussen 1907 en 1909 gebouwd in 
opdracht van Jacob Theodoor Cremer (1847-1923), in die periode president van
de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) en bijgenaamd 'de ongekroonde
koning van Deli'. Cremer trad op 20-jarige leeftijd in dienst van de NHM. Na 
anderhalf jaar werd hij van Amsterdam overgeplaatst naar Bata-via. Hij wist 
daar in Nederlands-Indië de nodige contacten te leggen en werd in 1871 
gekozen tot administrateur, later hoofd-administrateur, van de Deli-Maat-
schappij, een dochteronderneming van de NHM. Deze onderneming trad onder 
andere op als tussenhandelaar voor de verschillende tabaksondernemingen in 
Oost-Sumatra. Cremer maakte de Deli-Maatschappij tot een grote onderneming
en verwierf zelf een aanzienlijk fortuin. In 1883 vestigde hij zich definitief in 
Nederland, waar hij een groot aantal hoge functies bekleedde. Onder andere 
werd hij in 1884 lid van de Tweede Kamer en in 1897 minister.97

De contacten tussen Cremer en Van Nieukerken dateerden al van 1893, toen 
Cremer zijn huis Prinsessegracht 21 in Den Haag door Van Nieukerken liet 
restaureren.98 Als zomerverblijf had hij de oude landgoederen Duin en Berg en 
Kruidberg bij Santpoort aangekocht. Hier stond een landhuis dat in de jaren 
veertig van de negentiende eeuw was gebouwd. Dit was echter naar de 
wensen van Cremer veel te klein en al spoedig volgden onder leiding van 
architect Ritter uit Haarlem de nodige uitbreidingen, waarbij het advies van Van
Nieukerken werd gevraagd.

De hele opzet van het huis was echter van dien aard dat het resultaat 
onbevredigend bleef. In 1906 werd daarom aan Van Nieukerken gevraagd een 
geheel nieuw huis te ontwerpen. Het echtpaar Cremer stelde zich een huis voor
waar, net als in de Engelse familiebuitens, de getrouwde kinderen met hun hele
huisgezin en gouvernantes allemaal tegelijk te gast konden zijn.99 De opdracht
werd verstrekt in augustus en in oktober moesten de plannen al klaar zijn! Het 
echtpaar wilde namelijk de maand erop aan een wereldreis beginnen, en wilde 
tevoren nog de nodige wijzigingen in de plannen aan kunnen brengen. Tijdens 
hun afwezigheid kon dan met de bouw worden begonnen.

Er werd in de korte beschikbare tijd een grote variatie aan plannen gemaakt, 
waaruit de vier hoofdplannen werden gedestilleerd die uiteindelijk aan het 
echtpaar Cremer werden voorgelegd. Van deze plannen waren er drie in 
renaissance stijl en een in classicistische stijl.100 Bij de renaissance-ontwerpen
werd er gevarieerd in uitgestrektheid en hoogte. De keus viel uiteindelijk op 
een van de renaissance-ontwerpen. Hier werd het uiteindelijke plan op 
gebaseerd.101 In 1907 vond de aanbesteding plaats. Tegelijkertijd met de 
nieuwbouw werd door de Haarlemse landschapsarchitect Leonard Springer de 
tuin en het park hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. Toen het echtpaar in de 
loop van dat jaar van zijn reis terugkwam was het onderste deel van het huis 
vrijwel voltooid. In 1909 kon het worden opgeleverd. De uit de negentiende 
eeuw daterende villa Duin en Berg werd in 1909 gesloopt. Op de plaats van het
oude landhuis legde Leonard Springer een tuin aan in gemengde stijl.
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Het huis wordt gedomineerd door een grote, asymmetrisch geplaatste 
torenvormige dakruiter met tentdak en uitzwenkende dakschilden, bekroond 
met een lantaarn en uidak. Aan de kopse kanten van het huis zijn lagere 
torenvormige uitbouwen geplaatst. Aan de steile hoofdkap zijn verscheidene 
dwarskappen aangebracht met eigen kopse gevels met verschillende 
gevelbeëindigingen. Er is een verscheidenheid aan venstervormen toegepast, 
alle rechthoekig afgesloten. De meest monumentale gevel is die aan de 
tuinzijde, waar het huis zich weerspiegelt in het water van de vijver. De 
asymmetrie van alle gevels verhoogt de indruk van schilderachtigheid.

Opvallend is dat in de plattegrond niet is gekozen voor het 'plan libre', een in 
deze tijd onder invloed van Victor Horta bij landhuizen veel gebruikt schema 
waarbij de hal via voorruimtes van gevel tot gevel liep; de hal is hier van buiten
via een vestibule aan de voorzijde te bereiken en geeft geen directe toegang 
tot de tuin. Rond de centrale hal zijn de belangrijkste vertrekken gegroepeerd, 
een schema dat in de achttiende eeuw werd ontwikkeld en hiervoor reeds ter 
sprake kwam. Rechts naast de hal ligt de eetzaal, met daarachter de 
servicevertrekken. Links van de ingang, bereikbaar via een korte gang, liggen 
een kantoor en de kamer van de heer des huizes. Aan de tuinzijde zijn 
achtereenvolgens het boudoir, de salon en de biljartzaal gesitueerd.

Het ruime gebouw omvat naast de privé vertrekken een uitgebreid 
dienstgedeelte. Op de eerste verdieping zijn de kamers gegroepeerd rond het 
palier. De grootste kamer was de slaapkamer van het ouderlijk paar met daarbij
aparte kleedkamers voor mijnheer en mevrouw. Deze slaapkamer had een 
eigen badkamer en een riant balkon, uitkijkend op de tuin. Daarnaast waren er 
kamers voor de getrouwde kinderen met badkamer en kleedkamer, kamers 
voor de kleinkinderen met een gouvernante kamer, nog een aantal extra 
logeerkamers en een kamer voor de kamenier. In totaal bevinden zich op de 
verdieping vier badkamers wat, zeker voor die tijd, een ongekende luxe was. 
Op de zolderverdieping werden ook nog logeerkamers ondergebracht. Het 
gebouw kende van het begin af aan centrale verwarming en elektrische 
verlichting. Bovendien waren er een elektrische lift, een stofzuiginrichting, een 
messenslijpmachine, een bordenwasmachine en meer technische snufjes.102 
Ook de aankleding van de vertrekken werd grotendeels naar ontwerp van de 
Van Nieukerkens gedaan. Alleen de biljartzaal, een van de pronkstukken van 
het huis met de respectabele afmetingen van 7,7 x 15 meter, werd door een 
Engelse firma ingericht. Bij de inrichting werden zoveel mogelijk onderdelen 
van het oude huis, voornamelijk schouwen en lambrizeringen, opnieuw 
toegepast. Ook stucplafonds werden afgegoten en opnieuw aangebracht. De 
onderdelen dienden zoveel mogelijk als uitgangspunt van de verdere inrichting.
Ook bij de biljartzaal werd de lambrizering van de oude biljartkamer 
hergebruikt, hoewel het grootste deel nieuw in dezelfde trant moest worden 
bijgemaakt. Dezelfde stijlenrijkdom, die voor het eerst bij De Wittenburg was 
toegepast, treffen we ook op Duin en Kruidberg aan. Opmerkelijk is een serie 
bas-reliefs in de hal, van de Amsterdamse beeldhouwer M. Hack (naar ontwerp 
van J. J. van Nieukerken), die episoden uit het leven van J.T. Cremer voorstellen.
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Met een aantal kunstenaars had het bureau Van Nieukerken al vaker 
samengewerkt. Zo werd beeldhouwer A. Alexander uit Den Haag ook nu weer 
uitgenodigd. Met anderen werd voor het eerst op Duin en Kruidberg kennis 
gemaakt. Beeldhouwer Louis Vreugde uit Haarlem, die zowel in steen, hout als 
in stuc werkte, werd vanaf Duin en Kruidberg bij ieder groot werk betrokken. Bij
de restauratie van De Voorst (1910-1911) hakte hij de sierva-zen voor de tuin 
en de kapitelen van de pilonen van het toegangshek. Bij de Martha-Stichting te 
Alphen aan de Rijn (1911-1926) kreeg elk gebouw een gevelsteen met motto 
van zijn hand. Bij het hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
te Den Haag, het Koloniaal Instituut te Amsterdam, overal waar gebeeldhouwd 
moest worden werd Louis Vreugde er bij betrokken. Voor siersmid A.J. 
Dingmans uit Amsterdam vormde Duin en Kruidberg eveneens het begin van 
een langdurige samenwerking met het bureau Van Nieukerken.

Duin en Kruidberg werd door alle aandacht die er aan kon worden besteed en 
de vrijwel onbeperkte middelen die ter beschikking stonden tot een landhuis 
dat het meest aan het ideaalbeeld van de Van Nieukerkens beantwoordde. 
Johannes van Nieukerken: 'de omstandigheden waren zoo bizonder gunstig. Het
is immers niet alledaagsch dat de Architect onbekrompen kan uitvoeren 't geen
hij gaarne wenscht en dat de bouwheer en echtgenoote zoodanig medeleven in
het werk, dat door hartelijke samenwerking kan bereikt worden, wat hen allen 
lief is.'103 Wat kasteel De Haar was voor P.J.H. Cuypers, was Duin en Kruidberg 
voor de Van Nieukerkens. Omdat er zo veel vaklieden op divers gebied 
meewerkten, werd het huis ook tot een staalkaart van waar de Nederlandse 
ambachtsman op dat moment weer toe in staat was na het verval van het 
handwerk tijdens de voorgaande eeuw. Het huis Duin en Kruidberg is na kasteel
De Haar een van de grootste in Nederland gebouwde particuliere woningen. 
Het is qua grootte slechts te vergelijken met het kolossale landhuis De Hooge 
Vuursche bij Baarn van Eduard Cuypers dat omstreeks dezelfde tijd werd 
gebouwd. Sinds 1994 is Duin en Kruidberg in gebruik als conferentieoord van 
de ABN-AMRO Bank. Op het landgoed Duin en Kruidberg bouwde het bureau 
Van Nieukerken vervolgens in 1911/12 nog het huis Kennemergaarde voor 
Herbert Cremer, tweede zoon van J.T. Cremer.104 De palmenkas, waar Cremer 
zijn eigen tabak teelde, is in 1963 gesloopt.

Koninklijk Instituut voor de Tropen (1915-1926)

Sinds 1871 gevestigd in Paviljoen Welgelegen te Haarlem, kreeg het Koloniaal 
Museum tegen het einde van de eeuw steeds meer te kampen met 
ruimtegebrek. In 1910 ontstonden concrete plannen om het museum te 
verplaatsen naar Amsterdam. Het initiatief hiertoe

genomen door oud-minister van koloniën en ere-voorzitter van het bestuur van 
het museum dr J.T. Cremer en het Tweede-Kamerlid dr H.F.R. Hubrecht. Tegelijk 
werd het museum gereorganiseerd en er ontstond een breder opgevat 
Koloniaal Instituut; Cremer werd in 1911 voorzitter van de Raad van Beheer 
van de Vereeniging Koloniaal Instituut, Hubrecht werd vice-voorzitter. De eerste
taak van de vereniging was het bijeenbrengen van voldoende fondsen voor de 
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bouw van het nieuwe onderkomen. De bouw- en inrichtingskosten, die 
aanvankelijk in 1911 werden geschat op ruim een miljoen gulden, maar 
uiteindelijk na voltooiing in 1926 zes miljoen bedroegen, werden vooral door 
particulieren bijeengebracht, met daarnaast subsidies van rijk (de 
Departementen van Koloniën en Binnenlandse Zaken) en gemeente 
Amsterdam. De namen van de stichters werden in marmer gebeiteld in de hal 
van het instituut aangebracht.

De in 1911 ingestelde bouwcommissie bestond uit onder meer prof. dr H.P. 
Wijsman, medicus en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, dr. J.W. 
IJzerman, voormalig hoofdingenieur bij de aanleg van de Sumatra spoorwegen 
en Frits A. Koch, architect uit Scheveningen. De Bouwcommissie kweet zich 
zorgvuldig van haar taak. Ze stelde een Programma van Eisen op, raadpleegde 
verschillende deskundigen over de keuze van de architect, en dacht er zelfs 
over om een prijsvraag uit te schrijven. Nadat het idee van een openbare 
prijsvraag was verlaten, werden in 1911 drie architecten uitgenodigd om een 
ontwerp te maken, J. Th.J. Cuypers, J.J. van Nieukerken en B.J. Ouendag; zij 
kregen hiervoor een honorarium van fl. 7000,-. Daar er in Nederland weinig 
vergelijkbare multifunctionele gebouwen bestonden, werden de drie 
architecten op kosten van de Vereeniging Koloniaal Instituut op studiereis 
gestuurd naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zij stuurden hun 
ontwerpen voor het nieuwe instituut in 1913 in.

Ofschoon niet haalbaar binnen de begroting van 1,2 miljoen, gaf de Raad van 
Beheer de voorkeur aan het ontwerp van J.f. van Nieukerken. 'De gebouwen zijn
de meest plastische uitdrukking van de opvatting, welke de Vereeniging van 
haar taak koestert', aldus de leden van de Raad van Beheer, en voldeden 
'eenerzijds aan de eischen van schoonheid, anderzijds aan de eischen, welke 
onze ingewikkelde werkkring stelt.' Het gevraagde herziene plan dat wel 
binnen de begroting gebouwd zou kunnen worden, werd door ziekte van de 
architect gemaakt door een van diens zoons, M.A. van Nieukerken. Toen Van 
Nieukerken senior nog in 1913 overleed besloot de Raad van Beheer, na 
zorgvuldig inlichtingen te hebben ingewonnen, om met M.A. van Nieukerken 
verder te gaan. Waren de leden van de Bouwcommissie onverdeeld positief 
over het ontwerp, de Amsterdamse Schoonheidscommissie deelde dit 
enthousiasme niet. Met architect A. Salm G.Bzn als voorzitter en de directeur 
van Bouw- en Woningtoezicht J.W.C. Tellegen als secretaris, wees zij het 
ontwerp zeer beslist af. Het gebouwencomplex vormde te weinig een eenheid 
en paste met een veelheid aan stijlen ('bouwfragmenten' genoemd) niet bij de 
bestaande bebouwing.

Voorzitter Cremer van het Koloniaal Instituut vroeg in dit conflict de mening van
Jhr mr Victor de Stuers, voormalig referendaris van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappen. Deze roemde in zijn brief aan Cremer Van Nieukerkens 
ontwerp, noemde het 'goed en verstandig', terwijl hij het rapport van de 
Schoonheidscommissie als te weinig gemotiveerd bekritiseerde. Onverwacht 
resultaat van deze brief was dat het College van B. en W. het advies van de 
Schoonheidscommissie naast zich neer legde en de plannen goedkeurde. Uit 
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protest trad de Schoonheidcommissie en bloc af. Overigens stond de 
Amsterdamse Schoonheidscommissie niet alleen in haar kritiek. Moderne 
architecten veroordeelden eveneens de eclectische, 'versleten' vormentaal. 
Terwijl de voorbereidingen voor de bouw al in volle gang waren, publiceerde 
architect J.F. Staal op 12 december 1914 een kritisch artikel in het tijdschrift 
Architectura, waarin hij stelde dat het Koloniaal Instituut en Museum een beter 
vormgegeven, modernere huisvesting verdiende. Met name de plattegrond 
vertoonde weinig samenhang en zag er volgens Staal uit 'als een gewelddadig-
tot-stand-gebrachte vereeniging van elkaar onverschillige, reeds bestaande 
gebouwen.' Hij concludeerde dat het voor de bouwkunst beter was wanneer dit 
ontwerp niet zou worden uitgevoerd.

Na grote vertragingen die vooral te wijten waren aan de materiaalschaarste 
door de Eerste Wereldoorlog, werd het Koloniaal Instituut op 9 october 1926 
door koningin Wilhelmina geopend. In het Oosterpark was een multifunctioneel 
gebouw verrezen op complexe plattegrond. De beletage van het Koloniaal 
Instituut omvat een risalerende ingangspartij, een vierkante hal met naar 
achter uitgebouwde grote aula. Rechts van de hal bevinden zich de centrale 
bibliotheek en magazijnen, terwijl links ervan evenwijdig aan voor- en 
achtergevel cursuslokalen zijn gesitueerd, gescheiden door een middengang. 
Het museumgebouw heeft een eigen ingang aan de Linnaeusstraat. Een 
inpandige vestibule geeft toegang tot de grote overdekte lichthal (24x40 
meter), die aan de linkerzijde geflankeerd wordt door zalen voor de afdeling 
Volkenkunde en rechts voor de afdeling Handelsmuseum. Links van het 
museumgebouw bevinden zich in een aparte vleugel de ruimtes voor de 
museumstaf. Naast dit dienstgebouw verrees in 1967 het Internationaal 
Centrum. Op de hoek van de Mauritskade en de Linnaeusstraat worden aan de 
straatzijde de gebouwen van Instituut en Museum verbonden door een laag 
verbindingsgebouw op kwartrond grondvlak (kwadrant), waarin de 
studiecollectie en dienstvertrekken van de afdeling Handelsmuseum werden 
gesitueerd.

De gevel aan de Mauritskade heeft een sterk risalerende ingangspartij met drie
toegangen, waarvan met name de middelste uitbundig is versierd met 
beeldhouwwerk. De vier bouwlagen van de middenpartij worden in de 
middelste travee bekroond met een eclectische 'klokgevel', de twee 
flankerende traveeën eindigen in torenvorm met schilddak. De terugliggende 
zijvleugels tellen twee bouwlagen op een plint met souterrain. Het zadeldak 
van de cursusvleugel heeft een reeks dakkapellen met hoge topgevels, 
corresponderend met de vensters in de gevel eronder. De museumgevel aan de
Linnaeusstraat telt drie bouwlagen, eveneens op een plint met souterrain. De 
licht uitspringende ingang wordt bekroond met een eclectische topgevel. De 
middenpartij wordt geflankeerd door twee, vier bouwlagen tellende torens met 
tentdak, bekroond met een slanke Welse helm. De overwegend met 
segmentvormige ontlastingsbogen afgesloten vensters zijn bij de 
middenrisaliet over twee bouwlagen opgetrokken. Het kwadrant dat beide 
gebouwen verbindt is slechts één bouwlaag hoog en heeft eveneens een 
souterrain. De twaalf beelden die de balustrade van het kwadrant hadden 
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moeten sieren, met voorstellingen van diverse takken van bedrijvigheid en 
historische feiten, zijn na de voorstudies in klei uit geldgebrek nooit verder 
uitgewerkt. Alle gevels vertonen een veelheid aan venstervormen. Naast de 
nog ter sprake komende natuurstenen elementen zijn aan alle gevels in ruime 
mate smeedijzeren muurankers en siermetselwerk aangebracht.

De in baksteen uitgevoerde gebouwen werden aan in- en exterieur kostbaar 
opgesierd door ruime toepassing van graniet, marmer, gebeeldhouwde Franse 
kalksteen en muurschilderingen. Met uitzondering van de kap van de lichthof 
van het museum, waren alle kappen uitgevoerd in hout. Voor de grote, open 
kapconstructie van de aula was niet minder dan 120 m3 Amerikaans 
grenenhout nodig. In de kap en aan de consoles zijn personificaties van de 
verschillende takken van wetenschap aangebracht. De open dakstoel van de 
leeszaal in de Centrale Bibliotheek is eveneens met toepasselijke 
personificaties versierd. Ook elders in het interieur en aan de gevels van het 
exterieur is in ruime mate figuratief, symbolisch bedoeld beeldhouwwerk 
aangebracht, waaraan meer dan tien beeldhouwers korter of langere tijd 
werkten. Met de decoraties heeft een speciaal hiervoor in het leven geroepen 
Commissie voor Symboliek zich van 1916 tot 1927 bezig gehouden. Deze 
bestond uit voorzitter jhr ir B.W.F, van Riemsdijk (de directeur van het 
Rijksmuseum), en de leden dr J.W. IJzerman, prof. J.C. Eerde (directeur van de 
afdeling Volkenkunde van het Instituut), G.B. Hooijer (oud-militair van de 
Topografische Dienst in Indië) en een algemeen secretaris. De onderwerpen 
van de decoraties zijn te veelomvattend om in het korte bestek van deze 
beschrijving volledig op te noemen. Zij hadden onder meer betrekking op 
personen en gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis (vooral 
Nederland als zeevarende natie), onderwerpen met betrekking tot de tropen, 
de verschillende religies en symbolen verwijzend naar handel en 
wetenschappen. De Commissie voor Symboliek had tevens tot taak om voor de
decoratieve elementen kunstenaars aan te trekken. Aan het Tropeninstituut 
heb-ben onder meer de volgende beeldend kunstenaars meegewerkt: J.A.H. 
Alexander (1863-1942), J. Bronner (1881-1972), A.S.N.L. Dupuis (1877-1937), J. 
Kaas (1898-1972), W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950), H. Paulides (1892-1967), 
N.J. van Ravensteijn (1872-1942), W.M. Retera (1858-1939), J.C. van der Ven 
(1896-1930) en J.L. Vreugde (1868-1936). De majolica decoraties in de centrale
hal zijn van de hand van Alexander en werden gebakken bij de bekende Delftse
aardewerkfabriek De Porcelijne Fles.

Een aparte vermelding verdient de marmeren stoffering van de entreehal van 
het Instituut. Aan vloeren, pilaren, wanden, trappen en balustraden zijn twaalf 
soorten en kleuren marmer verwerkt. De compositie ervan werd verzorgd door 
de Italiaanse professor E. Quagligno. Bijzonder fraai zijn de kleuren en patronen
op de grote vlakken, met name op de vloer. De platen zijn zo gezaagd dat de 
marmeraders een symmetrisch patroon vormen, als een tapijt. De groene 
marmersoort 'vert polcevera' is inmiddels zeer schaars; de groeve wordt alleen 
nog geëxploiteerd voor restauratiedoeleinden.
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De naam van het Koloniaal Instituut werd na de uitroeping van de Indonesische
onafhankelijkheid veranderd in Indisch Instituut en in 1950 nogmaals 
veranderd in Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).Van 1968 tot 1978 hadden
restauraties en een herindeling plaats. Onder meer werd de ingang van het 
museum op straatniveau gebracht, waarbij een aantal oorspronkelijke 
beeldhouwwerken zijn verwijderd. In 1989 is nogmaals een omvangrijk herstel- 
en uitbreidingsplan in uitvoering genomen.

Huize Hoevelaken te Hoevelaken (1925)

Bij de bouw van het nieuwe kantoor van de NHM in Den Haag kregen de Van 
Nieukerkens voor het eerst te maken met C.f .K. van Aalst uit Amsterdam, die 
in 1912 J.T. Cremer als president van de Nederlandsche Handel Maatschappij 
was opgevolgd.105 De samenwerking en het resultaat werd door Van Aalst 
dermate gewaardeerd, dat hij hen in 1925 vroeg om hem te adviseren bij de 
verbouw c.q. grootscheepse uitbreiding van het oude buiten Hoevelaken, dat 
Van Aalst kort tevoren had gekocht.

Huize Hoevelaken was een eenvoudig huis met vrij kleine vertrekken, die 
zodanig waren gegroepeerd dat een indeling naar de eisen van de tijd niet 
goed mogelijk was. Daarbij kwam dat het huis eigenlijk te dicht op de weg lag. 
Toen werd ingezien dat er met het oude huis niet veel viel te beginnen, werd 
besloten het te slopen en ongeveer 60 meter verder van de weg een nieuw 
neer te zetten. Aanvankelijk wenste Van Aalst een eenvoudig huis, vooral niet 
te groot, geen Duin en Kruidberg. De eerste schetsen tonen een groot 
herenhuis, maar naderhand wenste Van Aalst toch meer een kasteel-type. 
Hierop maakten de Van Nieukerkens een groot aantal schetsen, met een even 
zo grote verscheidenheid aan stijlen en typen, van een zestiende-eeuws 
'Wittenburg-type' met een vierkante toren en trapgevels tot een geheel 
vierkant achtiende-eeuws classicistisch bouwwerk. Uiteindelijk kwam een 
combinatie tot stand, een gebouw met een zeventiende-eeuws uiterlijk maar 
op een onregelmatige plattegrond.106 Het gebouw, met zijn trapsgewijs naar 
achteren springende voorgevel, vertoont veel overeenkomst met het kasteel 
Middachten bij Arnhem, terwijl de polygonale toren met zijn sierlijke spits lijkt 
te zijn geïnspireerd op een van de twee torens van Huize Weldam bij Goor.

Het interieur geeft weer een combinatie van een hal met een brede gang te 
zien. De hal heeft hier nog de oude sleutelfunctie; de dienstafdeling met eigen 
diensttrap werd hier in een aparte vleugel ondergebracht. Voor de rijke 
aankleding van het interieur werd veel gebruik gemaakt van materiaal dat 
afkomstig was uit oude Amsterdamse huizen. Van Aalst woonde zelf op 
Herengracht 502 en van dit huis, maar ook van andere huizen waarbij door 
sloop of verbouwing materiaal vrij kwam, werden onderdelen overgenomen. De
zitkamer van mevrouw Van Aalst werd het rijkst uitgevoerd, met Lodewijk XVI-
betimmeringen afkomstig uit het pand Keizersgracht 610, waaronder dessus 
deportes met schilderingen van De Lairesse en een schoorsteenmantel met 
doeken van d'Hondecoeter. In de salon kwamen Lodewijk XV-betimmeringen en
beschilderde plafonds van Jacob de Witt, in de bibliotheek Lodewijk XIV 
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betimmeringen, enzovoort. ledere kamer kreeg zijn eigen cachet. Het spreekt 
voor zich dat de oude betimmeringen en schilderijen slechts met veel passen 
en meten in het nieuwe huis konden worden geplaatst. Er moest daarnaast 
veel worden bijgemaakt en nieuw worden geschilderd. Ook het stucwerk werd 
aan de betimmeringen aangepast. In 1927 was het huis voltooid. Van Aalst was
een verwoed schilderijenverzamelaar en hoewel het nieuwe huis niet klein was,
was er al vrij snel geen plaats meer om al zijn doeken op te hangen. Door het 
bureau Van Nieukerken werd daarom in 1930 bij het huis een speciale 
schilderijenzaal gebouwd107.

Al tijdens de bouw werd rond het huis door Piet Wattez begonnen met de 
aanleg van een uitgestrekte tuin in zogenaamde gemengde stijl, een 
combinatie van een geometrische tuin met een landschapstuin, met daarin 
sterrebossen, doolhoven, vijvers met bruggetjes, moestuinen, gazons en 
slingerpaden. Het huis zelf is, evenals De Wittenburg en Duin en Kruidberg aan 
een grote vijver gelegen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd Huize Hoevelaken, dat in 1943 door 
de Duitsers werd gevorderd, door aanvallen van de Engelse luchtmacht zwaar 
gehavend. Vlak na de oorlog werd het huis een doorgangskamp voor 
repatriërende Canadese militairen. In deze periode werd huize Hoevelaken zo 
mogelijk nog grotere schade toegebracht en totaal uitgewoond108. In 
november 1945, toen het huis aan de rechtmatige eigenaar C.J.K. van Aalst, 
een kleinzoon van de oude C.J.K. van Aalst, werd teruggegeven, werd daarom 
het bureau Van Nieukerken ingeschakeld om het herstel ter hand te nemen. In 
1948 was dit herstel voltooid109.

Huize Hoevelaken was het laatste grote werk waarbij de Van Nieukerkens in 
staat waren een aantal ambachtskunstenaars - beeldhouwer, stucadoor, 
ciseleur en schilder - bij hun werk te betrekken. Het landhuis huisvest thans het
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.
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Nieukerken, Johan van

NIEUKERKEN, JOHAN VAN
J.J. van Nieukerken (1854-1913), M.A. van Nieukerken (1879-1963) en J. van 
Nieukerken (1885-1962)

Inleiding

In 1929 verscheen bij de N.V. Nederlandsch-Engelsche Uitgeversmaatschappij 
te Den Haag een monografie over het werk van het architectenbureau Van 
Nieukerken.1 Het boek sloot qua vormgeving en indeling aan bij de reeks 
monografieën die in de jaren 1915-1918 werd uitgegeven in de serie 
'Bibliotheek voor moderne Hollandsche architectuur'. Een fotografisch overzicht
van het oeuvre werd voorafgegaan door een inleiding van vier bladzijden, 
geschreven door de journalist Johan Belinfante, directeur van het Haagse 
persbureau Vaz Dias. Het was de eerste en tot op heden enige monografie die 
aan het werk van de Van Nieukerkens is gewijd.

Aan het werk van de Van Nieukerkens, Johannes Jacobus (1854-1913) en zijn 
zoons Marie Adrianus (1879-1963) en Johan (1885-1962) is in de literatuur 
ondanks de indrukwekkende omvang relatief weinig aandacht besteed. Het 
oeuvre omvat woonhuizen, herenhuizen, landhuizen, kantoorcomplexen, 
bankgebouwen, tehuizen, scholen, fabrieken, pakhuizen, ziekenhuizen en een 
lange reeks belangrijke restauraties en verbouwingen. Ook werd er een aantal 
kerken ontworpen waarvan er overigens slechts één werd uitgevoerd, de 
Remonstrantse Kerk aan de Laan in Den Haag, die in 1980 werd gesloopt. 
Daarnaast heeft het bureau zich bezig gehouden met stedenbouwkundige 
vraagstukken, zoals de bebouwing van de Dam in Amsterdam en de 
verkeerssituatie bij het Buitenhof in Den Haag.

In de tweede helft van de negentiende eeuw had onder architecten een 
discussie plaats over de binnen de Nederlandse verhoudingen meest passende 
bouwstijl, waaraan Van Nieukerken senior actief deelnam. Toen zich echter aan 
het einde van de eeuw, onder invloed van technische vooruitgang en 
maatschappelijke veranderingen de vraag naar een meer fundamentele 
herbezinning op de architectuurtheorie en -praktijk opkwam, bleven de Van 
Nieukerkens aan de negentiende eeuwse traditie van ambachtelijk bouwen met
grote aandacht voor historiserende details en decoratieve aspecten van 
gebouwen vasthouden. Van Nieukerken senior hechtte weinig waarde aan de 
nieuwe architectenopleiding aan de Polytechnische School in Delft; zijn zoons 
ontvingen hun vorming als architect aan de ambachtsschool en in de praktijk. 
Opvallend is dat Marie van Nieukerken in zijn in de jaren '50 geschreven 
memoires de praktijk nog steeds als de beste opleiding betitelde. Gaandeweg 
evenwel ontmoette het werk van bureau Van Nieukerken steeds meer kritiek of 
werd het zelfs in het geheel niet meer serieus genomen.

Het architectenbureau Van Nieukerken werd in 1887 opgericht door Johannes 
Jacobus van Nieukerken, die tevoren - van 1880 tot 1887 - op het bureau van 
rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst werkte en daar in de rationalistische 
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bouwwijze van P.J.H. Cuypers was geschoold. Van Nieukerken senior trad 
maatschappelijk regelmatig op de voorgrond door zijn dominerende rol in 
verschillende verenigingen en commissies. In vakkringen werd zijn mening 
gewaardeerd. In de vakbladen werden regelmatig lezingen van hem 
gepubliceerd en aan zijn werk werd veelvuldig aandacht besteed.

Werkend in de negentiende-eeuwse bouwtraditie verwierf het bureau een grote
naam. Na de bouw van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch 
Ziekenhuis te Groningen in 1903 werd Van Nieukerken senior als blijk van 
erkenning van overheidswege het officierskruis in de Orde van Oranje Nassau 
toegekend. Wat het werk van de Van Nieukerkens uitzonderlijk maakt is dat 
men tot in de tweede helft van de twintigste eeuw, tot en met de opheffing van
het bureau in 1960, aan die traditie bleef vasthouden. Johannes' zonen Marie 
Adrianus en Johan, die al jong deel uit maakten van het bureau van hun vader, 
namen diens manier van werken over en zouden daar nooit meer van afwijken. 
Zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was, bemoeiden de Van Nieukerkens
zich met elk onderdeel van het bouwproces, en werd aan hun medewerkers 
slechts het uitwerken van de ter beschikking gestelde schetsen overgelaten.

Al snel na de oprichting van het architectenbureau richtte Johannes zich op een
kleine doelgroep van rijke aristocraten, industriëlen en 
hoogwaardigheidsbekleders, waarvan een niet onaanzienlijk aantal net als hij 
afkomstig was uit Zeeland. Voor hen werden herenhuizen gebouwd, 
buitenplaatsen aangelegd en oude huizen gerestaureerd of verbouwd. Deze 
werkzaamheden bewerkstelligden een hecht en nuttig netwerk van goede 
relaties waaronder veel invloedrijke personen, zodat het bureau al spoedig 
diverse grote bouwopdrachten in de wacht sleepte.

Maar het netwerk wierp meer vruchten af dan opdrachten sec. Juist het feit dat 
de Van Nieukerkens voor een kapitaalkrachtige doelgroep werkten, stelde ze in 
staat de negentiende eeuwse traditie voort te zetten. Hun ambachtelijke wijze 
van bouwen was zeer arbeidsintensief. Twintigste-eeuwse omstandigheden 
maakten deze bouwwijze steeds kostbaarder, waardoor deze nauwelijks meer 
werd toegepast. Hoge bouwkosten werden door hun opdrachtgevers echter 
geen onoverkomelijk bezwaar gevonden, 'image' was van primair belang. De 
Van Nieukerkens bleven geloven in het effect van de historiserende bouwstijl 
van hun riante woonhuizen en utiliteitsgebouwen en in de uitstraling van 
traditie, authenticiteit en maatschappelijk succes die hierin herkend werd. Juist 
daarvoor kwam men bij de gebroeders Van Nieukerken, die 'doen nu eenmaal 
in dit genre', schamperde De Opmerker in 1917.

De goed gevulde opdrachtenportefeuille maakte het mogelijk dat voortgaan op
de oude voet, in een vormentaal die steeds verder van eigentijdse 
ontwikkelingen op architectuurgebied verwijderd raakte, tot ver in de twintigste
eeuw mogelijk bleef. Het bracht M.A. en J. van Nieukerken evenwel 
herhaaldelijk in scherp conflict met schoonheidscommissies, met name in Den 
Haag en Amsterdam. Ook hier bleek het invloedrijke netwerk van grote waarde.
De conflicten werden vrijwel altijd in het voordeel van het behoudende 
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architectenbureau beslist. Bij het eerste conflict in 1913, om het ontwerp van 
het Koloniaal Instituut in Amsterdam, trad de schoonheidscommissie uit protest
en bloc af. Deze had het ontwerp als volkomen uit de tijd afgekeurd. 
Desondanks werd het door de Amsterdamse gemeenteraad geaccepteerd.

Vanaf de jaren dertig kreeg het bureau steeds minder opdrachten. De 
veranderde economische omstandigheden maakten het steeds moeilijker om 
de architectuur van de Van Nieukerkens te realiseren. Ontwerpen als voor de 
Duinzichtkerk in Den Haag en het bejaardentehuis voor zeelieden Prins 
Hendrikstichting in Egmond aan Zee uit 1934 stelden de opdrachtgevers voor 
onoverkomelijke financiële problemen. De Van Nieukerkens bleven echter 
vasthouden aan wat zij als de juiste visie op architectuur beschouwden, zelfs 
tot ver na de Tweede Wereldoorlog, getuige hun ontwerpen voor het 
Provinciehuis Zuid-Holland en het Congresgebouw in Den Haag uit de jaren '50.
Ze realiseerden nog een enkele villa en een huishoudschool in Den Haag, maar 
hielden nu zich vooral met restauraties en verbouwingen bezig.

De laatste jaren zijn verschillende van hun gebouwen op de monumentenlijst 
geplaatst. Hoewel veel van hun werken bij verbouwingen zijn aangepast, 
waarbij vooral de minutieus gedetailleerde interiers het hebben moeten 
ontgelden, zijn een aantal gebouwen nog grotendeels intact, zoals het kantoor 
van de Nederlandsche Handel Maatschappij (thans ABN-AMRO Bank) aan de 
Kneuterdijk te Den Haag, het landhuis Duin en Kruidberg (thans 
conferentieoord van de ABN-AMRO) te Santpoort, het huis Hoevelaken te 
Hoevelaken (dat nu het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten huisvest) en het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, het vroegere Koloniaal 
Instituut. Hier kan men zich nog heel goed een idee vormen van de visie van de
Van Nieukerkens op architectuur als ambacht.

Renaissance en Classicisme

In de beginjaren van het bureau werd er gebouwd in een overvloedig 
gedetailleerde neorenaissancestijl, die zich weinig van de heersende 
architectuurstijl onderscheidde. In de stijldiscussie onder Nederlandse 
architecten in de tweede helft van de negentiende eeuw was het Hollands 
maniërisme, de renaissancestijl die in Nederland tegen het begin van de 
Gouden Eeuw tot bloei kwam, als eigen nationale architectuurstijl herkend. 
Vanaf omstreeks 1900 ontwikkelde het bureau een eigen stijl, weliswaar nog 
steeds teruggrijpend op de zestiende-eeuwse Hollandse renaissancestijl, maar 
op meer oorspronkelijke wijze, waarbij met name de landhuizen en kastelen uit 
de late zestiende en vroege zeventiende eeuw als voorbeeld werden genomen.
Hoewel de Van Nieukerkens tot in de jaren twintig in deze stijl bleven bouwen - 
het Koloniaal Instituut (Tropeninstituut) te Amsterdam werd pas in 1926 
voltooid en het kantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (thans 
Koninklijke/Shell) te Den Haag werd nog in 1928-1930 in neorenaissancestijl 
uitgebreid - werd rond 1910 tevens de stijl van het zeventiende- en achttiende-
eeuwse Hollandse baksteenclassicisme binnen het bureau geïntroduceerd. Het 
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voormalig kantoor van de Nederlandsche Handel Maatschappij aan de 
Kneuterdijk te Den Haag vormt hiervan een goed voorbeeld.

Er is, zeker bij de neoclassicistische gebouwen, een verwantschap met de 
traditionalistische stromingen die in Nederland na 1900 een rol speelden. 
Architecten als J.W. Hanrath, J.A. van Straaten, J. London en J. Verheul bouwden 
dikwijls in een op zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse voorbeelden
teruggaande bouwstijl. In deze traditionalistische architectuur ziet men echter 
tussen 1910 en 1920 een abstrahering van de veelal op het Hollands 
classicisme geïnspireerde vormen.2 Bij de Van Nieukerkens bleef de detaillering
echter even rijk als bij de historische voorbeelden.

Bij de aankleding van het interieur van hun gebouwen werden eveneens allerlei
historische stijlen nagevolgd en moderne ontwikkelingen genegeerd. Hun 
bouwwerken waren echter qua gebruik geheel aangepast aan de eisen die de 
moderne tijd stelde, zowel wat betreft indeling als wat betreft technische 
voorzieningen.

Bij de opheffing van het bureau in 1960 werd het uitgebreide archief 
gelegateerd aan een nog te stichten 'Nederlands Architectuurmuseum'. Na de 
dood van Marie in 1963 werd het archief van het bureau Van Nieukerken 
voorlopig opgeslagen in de kelders van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het 
deel van het archief dat de correspondentie en knipsels uit kranten en 
tijdschriften bevat, werd naar het Haagse gemeentearchief overgebracht; het 
grootste deel, met o.a. de bestekken en tekeningen, reisschetsen en 
fotomateriaal, bleef in Amsterdam.3 Het archief bevindt zich thans in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam.

In deze inleiding op de oeuvrelijst en de bibliografie van het bureau Van 
Nieukerken wordt in het bijzonder stilgestaan bij de door het bureau 
uitgevoerde restauraties en verbouwingen aan herenhuizen en landhuizen en 
bij de nieuw gebouwde buitenhuizen. Het was juist bij deze werkzaamheden 
dat vruchtbare contacten werden gelegd, die tot de diverse andere opdrachten 
leidden. Hun landhuizen zijn als het ware symbolisch voor de rol die de Van 
Nieukerkens speelden als bouwmeesters van het toenmalige patriciaat. 
Daarnaast is het ook juist bij hun landhuizen dat hun ideaal van het optimaal 
laten samengaan van de diverse kunsten binnen de architectuur het dichtst 
wordt benaderd en dat hun historiserende bouwwijze het best tot zijn recht 
komt. Ook wordt uitgebreide aandacht geschonken aan wat als hun hoofdwerk 
wordt beschouwd, het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

Johannes Jacobus van Nieukerken (1854-1913)

Johannes Jacobus van Nieukerken werd op 22 februari in 1854 te Middelburg 
geboren. Hij was het twaalfde kind van Adrianus Jacobus van Nieukerken en 
Catharina Maria de Konink; bij zijn geboorte was geen van zijn broers en zussen
echter meer in leven. Zijn vader was van beroep huisschilder. Hij leed aan een 
loodwitvergiftiging en was als gevolg hiervan al jong niet in staat om te 
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werken. Zijn moeder verdiende als dienstbode de kost en leidde een naai- en 
breischooltje.4 J.J. van Nieukerken trouwde in 1878 met de Middelburgse 
Laurice Kuiler. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

Over de opleiding die Johannes van Nieukerken in zijn jonge jaren volgde is 
vrijwel niets bekend. Reeds op zestienjarige leeftijd was hij werkzaam bij 
Rijksdomeinen in Zeeland en op zijn negentiende werd hij als aspirantopzichter
aangenomen op het bureau van Rijkswaterstaat te Middelburg. Van Nieukerken 
kwam hier te werken onder hoofdingenieur J.F.W. Conrad, die later als Kamerlid 
nog verschillende malen zijn pad zou kruisen. In 1877 werd Van Nieukerken 
overgeplaatst naar Utrecht. Hij werkte daarnaast 's avonds op een 
architectenbureau en besteedde zijn resterende vrije tijd aan het opmeten en 
bestuderen van bouwconstructies. Zo trachtte hij op alle mogelijke manieren 
zowel theoretisch als praktisch meer thuis te raken in het bouwvak. Al in 1878 
verliet hij de rijksdienst en werd hij als hoofdopzichter aangesteld bij de 
Rotterdamsche Handelsvereeniging, een van de ondernemingen van de 
roemruchte ondernemer Lodewijk Pincoffs.5 De 'Rotterdamsche' was de motor 
achter grote bouwprojecten op de linker Maasoever. Het Rotterdamse avontuur 
kwam al in 1879 tot een einde. Pincoffs bleek zich enorm in de schulden te 
hebben gestoken en vluchtte naar Amerika. Zijn 'Rotterdamsche 
Handelsvereeniging' werd ontbonden.

Van Nieukerken kwam nu te werken op het bureau van architect Isaac 
Gosschalk (1838-1907) te Amsterdam.6 De ervaring die Van Nieukerken hier in 
de korte tijd dat hij er werkte opdeed, was van groot belang voor zijn 
ontwikkeling als architect. Voor veel langere duur echter was hij verbonden als 
tekenaar aan het hierna nog ter sprake komende bureau van rijksbouwkundige 
Jacobus van Lokhorst in Den Haag, waar hij tot zijn 29ste zou blijven. Hier 
leerde hij Victor de Stuers kennen7, die een belangrijke rol speelde in het 
architectuur- en monumentenbeleid van de rijksoverheid. Door Van 
Nieukerkens rol in verschillende verenigingen en diens prestaties op 
architectuurgebied kreeg De Stuers spoedig belangstelling voor de 
ontwikkeling van de jonge architect, waarbij hij ook stevige kritiek niet 
schuwde. De belangstelling voor het werk van de Van Nieukerkens bleef hij 
echter tot zijn dood toe behouden.

Dienstverbanden en invloeden

Op het bureau van Isaac Gosschalk kreeg Van Nieukerken zijn eerste gedegen 
bouwkundige onderricht. Bovendien was het voorbeeld van Gosschalk voor een
belangrijk deel bepalend voor zijn latere manier van bouwen. Gosschalk gold in
die tijd als een van de belangrijkste Nederlandse architecten. Samen met de 
Delftse hoogleraar Eugen Gugel had hij in de jaren zestig van de negentiende 
eeuw in Nederland een herwaardering voor de nationale historische bouwkunst 
op gang gebracht. Gosschalk was een van de eersten die bouwden in de 
Hollandse-neorenaissancestijl, die zo'n dominante rol zou gaan spelen.8 In deze
betrekking werd Van Nieukerkens gebrek aan bouwkundige kennis al snel zo 
pijnlijk duidelijk, dat Gosschalk hem vroeg wat hij eigenlijk kwam doen, aldus 
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de anekdote die architect Mutters aanhaalde in de necrologie voor Van 
Nieukerken in 1913. Hij mocht er blijven nadat hij beloofd had zich in zijn vrije 
tijd snel de ontbrekende kennis eigen te maken. Door zijn grote toewijding en 
een duidelijke aanleg voor het vak lukte het hem z'n verblijf bij Gosschalk tot 
een jaar te rekken.9

Met de aanbevelingen van Gosschalk kwam Van Nieukerken in 1880 terecht op 
het bureau van rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst in Den Haag. Dit bureau
was belast met het toezicht op de onderwijsgebouwen. Daarnaast hield het 
zich echter ook bezig met de andere gebouwen waarvoor Binnenlandse Zaken, 
met name Jhr. Victor de Stuers, verantwoording droeg.10 De oprichting van het 
bureau was geheel te danken aan het optreden van De Stuers. In 1874 was, als
gevolg van De Stuers' artikel 'Holland op zijn smalst' in De Gids van november 
1873, het 'College van Rijksadviseurs voor Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst' opgericht. Hiervan maakten zowel De Stuers als P.J.H. Cuypers deel uit. 
Cuypers en Gosschalk waren de enige architecten die na de opheffing van het 
College in 1879 met rijksgelden uitgevoerde restauraties beoordeelden. In deze
functie wist De Stuers spoedig te bereiken dat het beheer van de gebouwen 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd overgebracht van Waterstaat 
naar zijn afdeling.11 Voor de gebouwen van onderwijs werd in 1878 Jacobus 
van Lokhorst als rijksbouwkundige aangesteld. Van Lokhorst had een opleiding 
genoten aan de Stadsschool van Teeken- en Bouwkunst te Utrecht, maar was 
vooral in de praktijk geschoold. Op het bureau van architect J.N. Kamperdijk te 
Utrecht werd hij als architect gevormd en deed hij in het bijzonder ervaring op 
met het bouwen van scholen.12

Na zijn aanstelling ging Van Lokhorst met zijn gezin in de Piet Heinstraat in Den
Haag wonen. Een deel van zijn huis werd als Bouwkundig Bureau ingericht. 
Toen Van Nieukerken in 1880 op het bureau van Van Lokhorst kwam, was dit 
nog in diens woning ondergebracht. Spoedig daarna zou het verhuizen naar de 
nabij gelegen Heemskerckstraat.13

Van Lokhorst werkte in de trant van de door Cuypers en De Stuers 
gepropageerde nieuwe overheidsstijl, gebaseerd op de Hollands-Vlaamse 
renaissance uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Toen hij in 1878 zijn 
bureau inrichtte waren twee toonaangevende gebouwen in deze stijl in 
aanbouw, die bepalend waren voor de door hem te volgen weg. Dit waren het 
Amsterdamse Rijksmuseum (1876-1885) door Cuypers en het Ministerie van 
Justitie (1876-1883) te Den Haag door rijksbouwkundige Cornelis Peters, een 
leerling van Cuypers. Meer nog dan de werken van Gosschalk worden de vele 
gebouwen, die onder Van Lokhorsts toezicht in het hele land verrezen, 
gekenmerkt door een schilderachtige, losse groepering van de bouwmassa's. 
De verschillende onderdelen van het gebouw werden niet in een strak, 
symmetrisch keurslijf geperst, maar de vorm van het gebouw paste zich geheel
aan de verschillende onderdelen aan. De verschillende onderdelen werden 
zelfs nog extra benadrukt door een eigen kap en topgevels en door afwijkende 
venstervormen. Hij paste het uiterlijk aan aan het innerlijk en werkte dus 'van 
binnen naar buiten'.14, Evenals Gosschalk benadrukte Van Lokhorst de 
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decoratieve aspecten van het metselwerk. Ook van functionele onderdelen 
werden de decoratieve mogelijkheden optimaal benut. Door zijn aanstelling bij 
Van Lokhorst kwam Van Nieukerken in een werkkring terecht die een blijvende 
invloed had op zijn manier van denken en werken. Hij werd in het 'kamp' van 
de Cuyperianen betrokken, wat voor het verloop van zijn carrière die van zijn 
zoons niet zonder consequenties zou blijven.

Marie Adrianus (1879-1963) en Johan van Nieukerken (1885-1962)

Twee van Johannes' zonen, Marie en Johan, traden in de voetsporen van hun 
vader. Johannes van Nieukerken was er een groot voorstander van dat zijn 
kinderen een praktische opleiding kregen, waarbij hen de nodige ambachtelijke
vaardigheden werden bijgebracht. 'Geen heertjes, de wereld heeft werkers 
nodig' en 'het ambacht heeft een gulden bodem' waren door vader Van 
Nieukerken vaak geventileerde uitspraken.15 Marie volgde na de lagere school 
een jaar de HBS en ging vervolgens nog een paar jaar naar de ambachtsschool.
In zijn vrije tijd werkte hij bij een aannemer. Ook Johan ging naar de 
ambachtsschool en werkte een aantal jaren als meubelmaker, onder andere bij 
de bekende Haagse fabriek van Pander.

Geleidelijk aan werden ze betrokken bij de werkzaamheden op het bureau van 
Van Nieukerken. Hierdoor werden ze tevens kind aan huis bij de vele kennissen 
van hun vader, wat voor hun carrière later van groot belang zou zijn. Johannes 
stimuleerde die contacten. Zo wilde Marie bijvoorbeeld in 1897 een studiereis 
naar Frankrijk maken, naar aanleiding van zijn kennismaking met Viollet-le-
Duc's Dictionnaire Raisonnée de l'Architecture Française du XIe au XVIe Siècle. 
Op aanraden van zijn vader ging hij eerst bij Victor de Stuers te rade, met wie 
Johannes goede contacten had, om advies te vragen over de meest geschikte 
route.16 De achterliggende bedoeling was natuurlijk om Marie binnen het 
aandachtsveld van De Stuers te brengen, zodat ook zijn zoon in de toekomst 
kon profiteren van diens grote invloed.

In 1901 volgde Marie alsnog enkele cursussen in Delft, om daar verder kennis 
op te doen van de theoretische vakken die hij zich door zelfstudie al 
enigermate had eigen gemaakt. Hij kreeg er les van bekende docenten als E. 
Gugel, H. Evers en K. Sluyterman. Het grote voordeel van deze late studie was 
dat hij door zijn praktijkervaring precies wist wat voor hem van belang kon zijn 
en wat niet.

Tijdens zijn Delftse periode kreeg hij voor het eerst last van tuberculose. In 
1905, hij was toen 26, moest Marie van Nieukerken in verband hiermee voor 
een rustkuur naar Davos, waarvan hij in 1907 terugkeerde. Al in 1904 had zijn 
vader, waarschijnlijk vanwege de ziekte van Marie, in het Gelderse Gorssel een 
buitenhuis gekocht dat hij 'Huis te Werken' noemde. Na zijn terugkeer uit Davos
verbleef Marie nog tot 1912 in Gorssel, om daar weer helemaal te herstellen. 
Dit betekende echter niet dat hij ook al die tijd van de werkzaamheden op zijn 
vaders bureau was uitgesloten. Bij het belangrijkste project dat toentertijd 
onderhanden was, het landhuis Duin en Kruidberg, was ook hij betrokken. 
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Vanuit Gorssel leidde hij verder onder andere de restauratie van de nabij 
gelegen buitenplaats De Voorst (1909-1911).

Ontstaan en ontwikkeling van het Bureau Van Nieukerken

De bezoldiging van de medewerkers op het Bouwkundig Bureau bij Van 
Lokhorst was minimaal.17 Omdat Van Nieukerken een gestaag uitbreidend 
gezin had te onderhouden, moest hij naast zijn werk daar opdrachten in eigen 
beheer aannemen om het hoofd boven water te houden. Zijn debuut in 1884 
was de opdracht van horlogemaker Klein tot de bouw van twee 
winkelwoonhuizen langs de Prinsenstraat (Prinsenstraat 59-61-63). Op een zeer
smal perceel, varierend van 2 tot 3,5 meter, wist Johannes van Nieukerken door
middel van een overstek van de verdieping twee redelijk bewoonbare 
woningen neer te zetten.18 Hierop volgde in 1884-1885 een winkelwoonhuis op
de hoek van de Boekhorststraat en de Herderinnestraat (Boekhorststraat 36). 
Ook bij dit pand werd een gebrek aan ruimte op een vernuftige manier met 
behulp van een overstek en een arkeltoren opgelost.19

Bij deze twee projecten is goed te zien hoezeer Van Nieukerken van de 
renaissancistische bouwstijl van Van Lokhorst was doordrongen. De beide 
panden zijn voorzien van trapgevels, rijk versierde muurankers, zandstenen 
banden, vensters met vlechtwerk in de boogtrommels. Een dergelijke manier 
van bouwen zou Johannes van Nieukerken tot rond de eeuwwisseling blijven 
praktizeren.

In 1886 kreeg Van Nieukerken de opdracht om een badpaviljoen te Domburg te
ontwerpen. Zijn werkzaamheden hieraan en vooruitzichten op meer eigen werk
deden hem in 1887 besluiten ontslag te nemen bij Van Lokhorst en voor 
zichzelf te beginnen. Hij begon zijn eigen architectenbureau aan de Elandstraat
48, een pand dat inmiddels is gesloopt. In 1896 zou het bureau verhuizen naar 
de Van Speykstraat 38.

De bouw van het badpaviljoen en een aantal villa's daar vlakbij in dezelfde 
periode, zou voor Van Nieukerken al snel grote gevolgen hebben. Domburg was
een belangrijke badplaats. Vele Zeeuwen die naar Den Haag waren getrokken, 
gingen nog regelmatig naar Zeeland terug. Domburg was voor hen een 
belangrijke plaats van samenkomst. Het in aanbouw zijnde badpaviljoen 
vestigde de aandacht op Van Nieukerken, die bovendien ook Zeeuw van 
geboorte was. Voor verschillende toekomstige opdrachtgevers, zoals Jhr. W.J. 
Snouck Hurgronje, M. Bouvin, J.P.R. Tak van Poortvliet, allen uit Zeeland 
afkomstig, was dit de eerste kennismaking met zijn werk. Eveneens van groot 
belang voor het verkrijgen van de nodige naambekendheid waren vervolgens 
zijn werkzaamheden voor de Coöperatieve Bouwvereeniging Ons Belang in de 
jaren 1888-1890. Voor deze vereniging ontwierp hij in het Prinsevinkenpark en 
langs de Kerkhoflaan te Den Haag 19 villa's, een vrijstaande en de overigen in 
blokken van twee en drie (Prinsevinkenpark 6-7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 
Kerkhoflaan 1-2, 3-4, 5-6-7, 8-9).20 Alleen de vrijstaande is niet uitgevoerd.
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Johannes van Nieukerken verwierf al snel een goede naam en door de vele 
juiste contacten bouwde hij een bloeiend architectenbureau op. Tal van 
belangrijke opdrachten wist hij in de wacht te slepen. Een van de hoogtepunten
was de bouw van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academische 
Ziekenhuis te Groningen waaraan hij van 1893 tot 1903 werkte. Hij oogstte 
hiermee zeer veel waardering en werd hiervoor benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.21

Andere grote werken waren kasteel De Wittenburg (1899-1901) te Wassenaar, 
landhuis Duin en Kruidberg (1907-1909) bij Santpoort en het Koloniaal Instituut 
(1913-1926) te Amsterdam. Deze laatste opdracht was het gevolg van een 
besloten prijsvraag. Johannes werkte nog samen met zijn zoon Marie aan het 
uitwerken van de bouwplannen voor dit Instituut. Vlak voor zijn overlijden in 
1913 vernam hij dat de bouwopdracht aan zijn bureau was toegewezen.

In 1896 kwam Marie op het bureau van zijn vader en vanaf 1903 werkte hij als 
zelfstandig architect met hem samen. Inmiddels was ook Johan op zijn vaders 
bureau komen werken. Bij de bouw van het Groningse academisch ziekenhuis, 
de belangrijkste opdracht die het bureau Van Nieukerken toentertijd onder 
handen had, speelden Marie en Johan nog geen rol van betekenis. Bij de 
totstandkoming van het kasteel De Wittenburg (1899-1901) te Wassenaar 
hadden ze al een bescheiden inbreng en bij de volgende grote opdracht, de 
bouw van het landhuis Duin en Kruidberg (1907-1909) te Santpoort, waren ze 
intensief betrokken.

Met de komst van Marie en Johan ontwikkelde het bureau Van Nieukerken rond 
1900 een geheel eigen stijl. Tot dan toe werd er gebouwd op een manier die 
aansloot bij de heersende mode op architectuurgebied. In navolging van het 
werk van Berlage, met name diens beursgebouw, werd de behandeling van de 
gevels meer sober en vlak. Wel bleven renaissancekenmerken als trap- en 
voluutgevels, geblokte ontlastingsbogen en versierde muurankers 
gehandhaafd. De Van Nieukerkens bleven op de renaissancestijl teruggrijpen, 
maar trachtten dat op oorspronkelijke wijze te doen, waarbij ze nadrukkelijk 
een slaafse navolging van historische voorbeelden wilden vermijden. Zij 
beschouwden zich, zoals hierna nog ter sprake zal komen, als de opvolgers van
de Hollandse bouwmeesters uit de zestiende- en zeventiende eeuw en zij 
wilden de renaissancestijl verder ontwikkelen vanaf het punt waar hun 
voorgangers in de zeventiende eeuw waren blijven steken. Het kantoorgebouw 
Kneuterdijk 11, de voormalige huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort 
211 en het kasteel De Wittenburg behoren tot de eerste gebouwen die in de 
nieuwe, meer sobere stijl werden ontworpen.

Na de dood van hun vader namen de broers het bureau over en gingen 
grotendeels op de oude voet verder. Veel tijd werd in beslag genomen door het 
werk aan het Koloniaal Instituut in Amsterdam, waaraan in 1913 was 
begonnen. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daarmee 
gepaard gaande materiaalschaarste en recessie kon dit werk pas in 1926 
voltooid worden. Intussen kwam wel een aantal andere grote en belangrijke 
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gebouwen tot stand zoals het kantoor van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij (1915/17) en een uitbreiding ervan (1928/'30) aan de Carel van 
Bijlandtlaan te Den Haag en het kantoor van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij (1920/24) aan de Kneuterdijk, eveneens te Den Haag. Ook de 
kolossale buitenhuizen De Hoge Boekel (1925/'26) bij Enschede en Huize 
Hoevelaken (1926) bij Hoevelaken werden in deze periode gebouwd. Het 
Haagse diaconessenhuis Bronovo (1923-1931) aan de Bronovolaan was het 
laatste grote werk van de broers Van Nieukerken. De crisis die in 1929 uitbrak, 
bracht ook voor hun bureau moeilijke tijden. Het grootste deel van hun werk 
bestond nu uit verbouwingen en restauraties. Dit was altijd al een belangrijk 
onderdeel van hun werkzaamheden geweest, maar nu bleef het vrijwel hiertoe 
beperkt. Na de oorlog werd de hoeveelheid werk nog minder en bovendien 
bemoeiden Marie en Johan zich steeds minder met het werk op het bureau. De 
gezondheidstoestand van de beide broers ging achteruit. Bij gebrek aan 
opvolging werd het architectenbureau Van Nieukerken in 1960 tenslotte 
opgeheven.

Ideeën over bouwkunst

In 1885 publiceerde Johannes Van Nieukerken in het Bouwkundig Tijdschrift een
artikel met de titel 'Oude Gebouwtjes'.22 Hij beschreef hierin een aantal 
zestiende- en zeventiende-eeuwse panden in Middelburg en Veere en uitte zijn 
waardering voor het rationalisme dat in deze gebouwen naar voren komt. Hij 
verafschuwde de grootschalige sloop van oude gebouwen in zijn tijd die 
getuigde van kortzichtigheid, en bepleitte een betere bescherming voor 
bouwwerken uit deze periode. In zijn ogen waren dit immers 'overblijfselen uit 
den tijd van vroegere grootheid en zwijgende getuigen van een tijdperk toen 
Nederland, aan de spits der natiën staande, een doorslaggevend gewicht legde
in de schaal der volken èn door zijn handel èn door de ontzagwekkende energie
zijner inwoners.'23 Bovendien waren deze bouwwerken naar zijn mening, door 
het begrip voor constructie dat zij ten toon spreidden, uitstekende voorbeelden
voor de hedendaagse bouwmeesters.

De rationele uitgangspunten van de bouwmeesters uit vroegere tijd kwamen 
volgens Van Nieukerken in alle onderdelen van hun gebouwen tot uiting. Als 
voorbeeld hiervan noemde hij de toepassing van muurankers. Door de fraaie 
en tegelijk degelijke vormgeving hiervan, toonden zij '...over een zoo 
onontbeerlijk constructiedeel niet luchtig heen te stappen, maar wel degelijk 
rekenschap te houden met de bestemming van het gebouw of den aard der 
versiering.'24 Van Nieukerken constateerde dat dit in schril contrast stond met 
zijn eigen tijd, waarin het muuranker vaak gereduceerd werd tot een eenvoudig
gietijzeren rozetje. Ook al waren deze ankers misschien voldoende, hun 
vormgeving ging in tegen het constructieve uitgangspunt dat een muuranker, 
om goed te kunnen functioneren, zoveel mogelijk metselwerk moet omvatten. 
Zo werden bovendien de onmiskenbaar decoratieve mogelijkheden van 
muurankers, met name in grote muurvlakken, verwaarloosd. Zelf besteedde hij,
in navolging van Cuypers en diens epigonen, altijd veel aandacht aan de 
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muurankers. Vaak werden dit ware meesterwerkjes van smeedkunst, die hun 
zestiende-eeuwse voorbeelden in de schaduw stelden.

De gebouwen die Van Nieukerken in zijn artikel behandelde, waren vrijwel 
allemaal eenvoudige burgerwoningen. De reden hiervoor was dat juist deze 
gebouwen door hun eenvoud en soberheid en door een juiste toepassing van 
de weinige versieringen voor hem het meest aantrekkelijk waren. 'Met 
beperkte middelen, door gunstige verhoudingen en spaarzaam aangebrachte 
versieringen, kreeg het geheel een gunstig aanzien en bleef getrouw aan het 
beginsel, dat het uiterlijke in overeenstemming moest zijn met het inwendige. 
Als regel is daarenboven de versiering geleid door de constructie...'.25

De hier onder woorden gebrachte ideeën, samen te vatten als het 
'waarheidsprincipe', speelden een belangrijke rol in de negentiende eeuwse 
architectuurdiscussie en zijn terug te voeren op de theorieën van de Franse 
architect en restaurator Viollet-le-Duc. Het uiterlijk van een gebouw moest op 
een logische manier voortkomen uit de indeling van het interieur en deze 
indeling moest weer een logisch gevolg zijn van de bestemming van het 
gebouw. Elk onderdeel van een gebouw diende zijn reden te hebben. Loze 
versieringen werden vrijwel automatisch lelijk gevonden.26 Versieringen 
dienden slechts om constructieve onderdelen te accentueren. In Nederland 
werden deze ideeën vooral door Cuypers werd gepropageerd, van rijkswege 
ondersteund door Victor de Stuers. Na 1900, toen de invloed van Cuypers 
afnam, raakte deze bouwwijze uit de mode. De historiserende vormentaal 
ontmoette steeds meer kritiek en de onregelmatige en schilderachtige 
bouwvormen werden afgewezen om hun gebrek aan eenheid en 
overzichtelijkheid.

De Van Nieukerkens bleven echter de rationele principes trouw, hetgeen hen 
telkens weer op bezwaren van allerlei schoonheidscommissies deed stuiten. 
Hun eerste conflict dateerde uit 1913, vlak na het overlijden van Johannes, en 
betrof de plannen van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Het ontwerp werd 
als te onsamenhangend afgewezen. De Van Nieukerkens waren echter niet van 
plan het ontwerp aan te passen en zochten steun bij de nog altijd invloedrijke 
De Stuers. Deze viel hen van harte bij en schreef een brief waarin hij de 
bezwaren van de schoonheidscommissie weerlegde. Deze brief, die ertoe 
leidde dat de plannen alsnog werden geaccepteerd, vormt een lofdicht op het 
rationalisme en toont aan hoezeer de Van Nieukerkens in de lijn van Cuypers 
en de Stuers werkten.

Ondanks zijn waardering voor het rationalisme plaatste Johannes wel 
kanttekeningen bij het rigoureus toepassen van het waarheidsprincipe in de 
beoordeling van de boiuwkunst van vroegere dagen. Van Nieukerken: 'Moeilijk 
zal het altijd blijven de juiste grens aan te wijzen, waar de versiering niet meer 
uit de constructie voortkomt, en waar wel:
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1e omdat de meeste bouwkunstenaars een voor zichzelf geldig begrip van 
logika er op na houden, dat afhankelijk is van de omstandigheden, waarin zij òf 
door toeval òf door andere oorzaken zijn geplaatst;

2e omdat de strengste eenvoud, vooral wanneer zij uit geldgebrek voortspruit, 
versiering, en dus ook verleiding om van de constructie af te wijken, belet, 
waaruit volgt, dat volstrekt logisch blijven, het gemakkelijkst is, waneer men 
door geldnood wordt gedwongen, em

3e omdat elke tijd zijne eigenaardige opvattingen, voortkomende uit den 
volkstoestand, heeft medegebracht, aan wier invloed niemand in meerdere of 
mindere mate heeft kunnen ontgaan.'

Later zou hij zijn standpunt nog verder nuanceren.27

Bij alle waardering die hij had voor de oude bouwkunst, verloor hij echter niet 
haar tekortkomingen, vooral wat bereft de hygiëne, uit het oog. De veelal 
slecht verlichte en vochtige woningen met lage vertrekken, gelegen aan vaak 
smalle straatjes, hadden een kwalijke invloed op de volksgezondheid. Medici 
wezen in deze tijd herhaaldelijk op de heilzame invloed van licht en lucht. Maar
niet alleen de aandacht voor de gezondheid en een doelmatige indeling 
zorgden voor een veraangenamen van de woonomstandigheden, aldus Van 
Nieukerken. Afwisseling en schoonheid zijn evenzeer belangrijke factoren, en 
dragen door hun heilzame werking op geestelijk gebied bij aan de verbetering 
van de bestaande maatschappelijke toestand, meende hij. En hoewel hij op het
gebied van de hygiëne en de doelmatigheid in zijn tijd veel vooruitgang 
bemerkte, was het volgens Van Nieukerken wat betreft schoonheid en 
afwisseling slecht gesteld.28 Een grotere waardering van de oude bouwkunst 
zou op dat gebied veel verbetering kunnen brengen en kunnen leiden tot een 
bloeitijd van de bouwkunst en de kunst in het algemeen.

Ofschoon de zoons die in hun vaders voetsporen traden veel minder hun 
opvattingen in publikaties kenbaar hebben gemaakt, is daarvan met name door
Marie's ongepubliceerde memoires toch wel een beeld te krijgen. Ook Marie 
stond genuanceerd tegenover het 'waarheidsprincipe', vooral waar het ging om
het imiteren van materialen.29 In vroegere tijdperken waarin de schoonheid 
bloeide, maakte men immers veelvuldig gebruik van materiaalimitatie; zelfs 
werd de imitatie dikwijls meer gewaardeerd dan het echte materiaal. Zo gold in
de Renaissance het 'stucco-lustro' als een vervolmaking van kleurschakeringen 
die met echte materialen nauwelijks te bereiken was. Ook 
binnenbetimmeringen werden met marmerimitaties neschilderd. Verder werd 
er veelvuldig gebruik gemaakt van verguldsel. Toch kan men deze producten 
een grote kunstwaarde niet ontzeggen, aldus Marie van Nieukerken, laat staan 
dat dit alles afgewezen zou moeten worden omdat het strijdig zou zijn met de 
waarheid. Uit kunst- en schoonheidsoverwegingen is er dus niets op 
materiaalimitatie tegen. Wel uit het oogpunt van 'ambachtelijke zuiverheid'. 
Maar ambachtelijke zuiverheid levert niet automatisch kunst en schoonheid op.
Ambachtelijke zuiverheid is rationaliteit en kunst is een gevoelsuiting die 
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slechts aan het verstand kan worden getoetst. Wordt de fantasie beperkt door 
de rationaliteit, dan wordt kunst onmogelijk. Gaan beide harmonisch samen, 
dan is de grootste schoonheid bereikt. Marie formuleerde het aldus: 'De koude 
werkelijkheid is niet altijd schoon; zij kan hard, koud en ongevoelig bruut zijn. 
Kunst is de werkelijkheid, de waarheid, maar met des kunstenaars fantasie als 
vrucht van zijn zieleleven. (...) De kunstenaar mag de waarheid zoveel 
omhangen als hij wil om de fantasie tot volle ontplooiing te brengen. Naarmate 
hij begaafd is, zal hij dit edeler doen en voller schoonheid te genieten 
geven.'30 Het zo fraai mogelijk 'omhangen'van de waarheid bleef tot het eind 
aan toe het uitgangspunt van het bureau Van Nieukerken. De waarheid moest 
weliswaar gerespecteerd worden, maar dit mocht niet ten koste gaan van de 
schoonheid.

Bij de interieurs van hun gebouwen werden door de Van Nieukerkens eveneens 
allerlei historische stijlen nagevolgd; van een versobering zoals aan de 
exterieurs was binnen geen sprake. Johannes van Nieukerken stond 
aanvankelijk nogal afwijzend tegenover de toepassing van de verschillende 
Lodewijkstijlen - met name de Lodewijk XV-stijl - omdat dez zouden spotten 
met de rationele beginselen.31 Later kwam hij hier echter op terug en ging hij 
alle historische stijlen in de bouwkunst waarderen, overtuigd sat er in alle een 
kern van waarheid was en het er slechts op aan kwam deze kern er bij de 
toepassing uit te halen.32 Bij de inrichting van hun gebouwen werd gebruik 
gemaakt van fijn afgewerkte lambriseringen, kostbare wandbespanningen, 
marmer in diverse soorten, antieke meubelen, Perzische tapijten, alles van de 
hoogste kwaliteit. Zij werktewn op zo'n hoog niveau en met zoveel kennis van 
de historische bouwkunst, dat zij steeds vaker werden ingeschakeld bij 
restauraties en verbouwingen van historische panden.

De Hollandse neorenaissancestijl

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw kenmerkte de Nederlandse 
architectuur zich door het zogenaamde eclecticisme, een vermenging van een 
groot aantal elementen uit de historische architectuurstijlen, waaronder 
romaans, renaissance, barok en classicisme.33 In de jaren zestig van de 
negentiende eeuw ontstond in Nederland interesse voor de eigen nationale 
architectuurstijl. De oprichting van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst in 1842 had al tot een groeiende belangstelling voor de 
Nederlandse historische bouwkunst geleid. De in 1854 door haar gestarte serie 
'Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen' was lange tijd de enige bron 
van informatie voor geïnteresseerden op dit gebied34, naast natuurlijk de 
overgebleven gebouwen zelf. In 1860 noemde architect A.N. Godefroy voor de 
Nederlandse architecten het eigen verleden een inspiratiebron van belang.35

Van groot belang voor de ontwikkeling van een nationale architectuurstijl waren
de Delftse hoogleraar Eugen Gugel en de Amsterdamse architect Isaac 
Gosschalk, beiden buiten Nederland opgeleid. Gugel genoot zijn opleiding aan 
de Polkytechnische School en de Academie voor Beeldende Kunsten te 
München.36 Gosschalk had gestudeerd aan de Polytechnische School te Zürich 
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en in Duitsland, waarschijnlijk aan de Academie te München37 In Duitsland was
een herwaardering van de Noord-Europese renaissance als nationale 
bouwkunst ontstaan; Gugel en Gosschalk propageerden hier de Hollandse 
neorenaissancestijl.

De twee genoemde architecten benaderden deze bouwstijl echter elk op een 
geheel verschillende wijze, waarbij ze ook van verschillende perioden in de 
ontwikkeling van de Hollandse renaissance uitgingen. Gugel, in 1864 als 
hoogleraar aangesteld aan de een jaar tevoren opgerichte Polytechnische 
School te Delft, ontwikkelde de zogenaamde Delftse renaissancestijl die 
gebaseerd was op de Italiaanse renaissance en de maniëristische Hollandse 
renaissance van omstreeks 1600.38 Met zijn werkwijze sloot hij enigszins aan 
bij de eclectische stroming. Hij combineerde allerlei plastische renaissance-
elementen als pilasters, halfzuilen, balusters, frontons en rusticabanden tot een
schilderachtig, bont geheel.

Gosschalk richtte zich daarentegen op de Hollands-Vlaamse renaissance van 
het midden van de zestiende eeuw. Zijn gevelbehandeling was, in tegenstelling
tot bij Gugel, vrij vlak waarbij vooral de decoratieve mogelijkheden van het 
metselwerk werden uitgebuiT:lisenen, spaarvelden, het metselen in profielen, 
vlechtwerk en mozaïeken in friezen en in de boogtrommels boven de vensters 
en de afwisseling van natuur- en baksteen. Hij wees de vaak irrationele 
decoratiewijze van zeventiende-eeuwse bouwmeesters als Lieven de Key en 
Hendrick de Keyser af39 en stond met zijn manier van werken veel dichter bij 
de middeleeuwse gotische bouwtraditie.

De architecten van de twee nu ontstane richtingen binnen de Hollandse 
renaissance namen niet alleen een andere stijlperiode als uitgangspunt, ook de
manier van werken van beide groepen verschilde radicaal. In het eerste deel 
van het Bouwkundig Tijdschrift van 1881 werd door de meest invloedrijke 
vertegenwoordigers van beide richtingen, Constantijn Muysken, een leerling 
van Gugel, en P.J.H. Cuypers, uitvoerig hun werkwijze en motivatie uit de 
doeken gedaan. Muysken deed dit aan de hand van het kasteel 'Oud 
Wassenaar'(1876-1881). Cuypers nam de directeurswoning die hij bij het 
Rijksmuseum bouwde (1876-1885) als voorbeeld. De verschillen tussen de 
twee opponenten zijn evident. Bij Muysken stond het schilderachtige silhouet 
voorop. Hij ging uit van het silhouet en de kleurverdeling. Ook de omgeving 
van het gebouw speelde een rol van betekenis. Dit zijn natuurlijk vrij 
subjectieve grootheden. Muysken liet zich dan ook vooral leiden door zijn 
gevoel. Cuypers daarentegen trachtte in zijn uiteenzetting de vormgeving van 
elk onderdeel van zijn ontwerp rationeel te verklaren. Ook zijn ontwerp kreeg 
uiteindelijk een schilderachtig uiterlijk; bij hem was dit echter niet het 
hoofddoel, maar de consequentie van de door hem gevolgde methode.40

Door de vorming van de twee groepen ontstond er een tweedeling binnen de 
Nederlandse architectenwereld. Over het algemeen kan worden gezegd dat 
door de grote invloed van De Stuers en Cuypers op de bouwactiviteit van de 
rijksoverheid, de architecten die voor de rijksoverheid werkten in de stijl van 
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Cuypers bouwden, waaronder Cornelis Peters, Jacobus van Lokhorst, Johan 
Vrijman. Architecten in dienst van lokale overheden of particuliere instanties 
daarentegen, namen het maniëristische voorbeeld van Gugel en de zijnen over.
Onder hen waren Christiaan Posthumus Meyjes, Dirk Margadant en Johannes 
Springer. Het feit dat architect D.E.C. Knuttel als stadsarchitect van Leiden in 
1889 de Stadsgehoorzaal bouwde in de trant van Gugel en nauwelijks twee jaar
later als rijksbouwmeester het Leidse gemeentearchief in de lijn van Cuypers, 
zegt iets over de machtsverhoudingen. Johannes van Nieukerken ontwikkelde 
zich door zijn werkzaamheden bij Gosschalk en zijn lange verblijf op het bureau
Van Lokhorst, in de richting van Cuypers'opvattingen over de neorenaissance. 
Hij bleef ook in deze trant bouwen, ondanks het feit dat hij meestentijds voor 
particuliere opdrachtgevers werkte.

Stijlkundige ontwikkeling

In de voorgaande hoofdstukken werd al een aantal malen gewezen op de 
stijlkundige ontwikkeling die er in het oeuvre van de Van Nieukerkens valt waar 
te nemen. De werken van Johannes van Nieukerken uit de jaren tachtig en 
begin jaren negentig van de negentiende eeuw worden gekenmerkt door een 
opvallende uitbundigheid, met een ruime toepassing van trapgevels, 
beeldhouwwerk, rijke smeedijzeren muurankers, boven de vensters 
boogtrommels met vlechtwerk en, vooral bij zijn villa's, door grillige 
plattegronden met waranda's, serres en balkons. Goede voorbeelden van deze 
manier van werken zijn de villa’s Prinsevinkenpark 6-15 en Kerkhoflaan 1-9 te 
Den Haag en de voormalige Industrieschool voor meisjes, Van Diemenstraat 
202, eveneens te Den Haag.

In de loop van de jaren negentig voerde hij een versobering door. De 
muurankers bleven, maar in plaats van de met vlechtwerk opgevulde 
boogtrommels boven de vensters werd nu vaak slechts een ontlastingsboogje 
gemetseld, terwijl de trapgevels van al te uitbundig beeldhouwwerk verstoken 
bleven. In de vorm van fraai gehakte gevelstenen bleef beeldhouwwerk aan de 
gevels toch een rol spelen. De asymmetrie van de gebouwen en de grote 
verscheidenheid aan venstervormen hielden het schilderachtige effect in stand.

Ook werd Van Nieukerkens bouwstijl monumentaler. Belangrijke ingangspartijen
werden door een natuurstenen omlijsting en een stoep geaccentueerd, vaak 
nog eens extra benadrukt door een balustrade. Ook de toepassing van torens 
of dakruiters droeg bij tot de monumentaliteit. De behandeling van het 
interieur onderging eveneens een verandering. De betimmeringen, het 
stucwerk en het beeldhouwwerk werden veel rijker en meer historisch 
verantwoord uitgevoerd. Deze uiterlijk veel meer ingetogen Hollandse 
renaissancestijl is kenmerkend voor een belangrijk deel van het oeuvre van de 
Van Nieukerkens. Naast landhuizen als De Wittenburg, Duin en Kruidberg en De
Lathmer zijn onder andere ook het Academisch Ziekenhuis van Groningen 
(1898-1903), het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam (1913-1926)
en het hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Den Haag 
(1915-1917, thans Koninklijke Shell) in deze stijl gebouwd.
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Vanaf 1910 werd behalve in deze ingetogen neore-naissancestijl ook in een 
classicistisch idioom gewerkt.

De Nieuwe Bank aan de Parkstraat 17 (1910) te Den Haag en het herenhuis 
Museumplein 17 te Amsterdam (1912-1913) werden gebouwd in een strakkere 
stijl, gebaseerd op het zeventiende eeuwse Nederlandse classicisme. Deze 
ontwikkeling sloot aan bij de heersende mode op architectuurgebied, zowel in 
de villabouw als in de kantoorbouw. Ook het kantoor van de Nederlandsche 
Handel Maatschappij aan de Kneuterdijk te Den Haag (1920-1924) is in 
neoclassicistische trant. Zowel de indeling van de plattegronden als de indeling
van de gevels werd regelmatiger. Al bij het nog in renaissancestijl uitgevoerde 
gebouw van de Bataafsche Petroleum Maatschappij was een grotere regelmaat 
te bespeuren. Een ander verschil zien we in de geveltoppen. In plaats van trap-
of voluutgevels werd er bij de nieuwe bouwwerken lijstgevels, gevels met 
fronton, halsgevels of klokgevels toegepast. De neoclassicistische gebouwen 
zijn overigens gedecoreerd met vergelijkbaar beeldhouwwerk, muurankers en 
ontlastingsboogjes als in de neorenaissance bouwwerken. Hier is ook een 
duidelijk onderscheid met de classicistisch geïnspireerde ontwerpen van 
andere architecten: daar was sprake van een een abstrahering van 
classicistische motieven, terwijl de Van Nieukerkens naar een verregaande 
detaillering bleven streven.

Opdrachten en opdrachtgevers

De relatie met de opdrachtgevers speelde voor de Van Nieukerkens een grote 
rol. Het traditionalisme werd vooral gewaardeerd in kringen van rijke 
aristocraten, industriëlen en gezagsdragers, kortom het oude en het nieuwe 
patriciaat. Zij zagen in de historiserende bouwwijze de juiste vorm om hun 
status te representeren. Binnen deze groep hadden de Van Nieukerkens weer 
een eigen hechte kring van opdrachtgevers, die grotendeels tot hun 
persoonlijke kennissenkring behoorden. Deze beperkte maar trouwe kring van 
opdrachtgevers met een nogal behoudende smaak zorgde ervoor dat de Van 
Nieukerkens op hun eigen wijze konden blijven werken.

Elders zijn al verschillende namen genoemd van bekende Nederlanders die het 
bureau Van Nieukerken onder zijn opdrachtgevers mocht tellen, zoals minister 
J.P.R. Tak van Poortvliet, Jhr. W.J. Snouck Hurgronje en M. Bouvin. Al in 1889 
kreeg het bureau van minister Tak van Poortvliet de opdracht diens huis 
(Sophialaan 1 te Den Haag)41, te verbouwen en uit te breiden. Door deze 
werkzaamheden werd diens vertrouwen gewonnen en toen er in 1895 in 
Groningen een nieuw academisch ziekenhuis moest worden gebouwd, was het 
vooral aan de voorspraak van de minister te danken dat de opdracht naar Van 
Nieukerken ging.42

In 1889 kreeg hij de opdracht tot de bouw van de Industrieschool voor meisjes 
aan de Van Diemenstraat te Den Haag via Jhr. Willem Snouck Hurgronje, die 
arrondissements-schoolopziener, lid van de Haagse gemeenteraad en tevens 
president van bestuur van de Industrieschool was.43 Snouck, evenals Van 
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Nieukerken afkomstig uit Middelburg, was een kunstliefhebber en een 
gerenommeerd figuur in Haagse culturele kringen. Hij had een grote afkeer van
de plastische, schilderachtige renaissance architectuur van de navolgers van 
Gugel en het was mede aan zijn invloed te danken dat het nieuwe Haagse 
Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort (1905-1907) niet door 
gemeentewerken maar door het bureau van Van Lokhorst werd gebouwd.44 
Door Van Nieukerkens activiteiten binnen Arti et Industriae werd Snoucks 
aandacht op hem gevestigd en dit was de reden dat hij zich voor de nieuwbouw
voor de school tot hem wendde. Hierbij kwam de ruime ervaring die Van 
Nieukerken op het gebied van de scholenbouw had opgedaan gedurende zijn 
verblijf op het bureau Van Lokhorst goed van pas. Na de Industrieschool voor 
meisjes volgde, dankzij de invloed van Snouck, nog een aantal scholen in Den 
Haag; de Huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort (1899), de Vakschool 
voor meisjes aan de Van den Boschstraat (1908) en de Vakschool aan de 
Henriëtte Louisestraat (1909-1910). Jhr. Snouck Hurgronje was ook, samen met 
de oogarts M. Bouvin, de oprichter van de Haagse Ooglijdersstichting, waarvan 
Van Nieukerken, eveneens in 1889, de opdracht tot de bouw van de 
Ooglijdersinrichting aan de Laan van Meerdervoort kreeg.45 Een van de bij het 
project Prinsevinkenpark opgedane kennissen was de kapitein der Genie A. 
Hioolen. Deze wist te bewerkstelligen dat Van Nieukerken in 1891 betrokken 
werd bij de bouw van de Cadettenschool te Alkmaar. Het gebouw werd 
ontworpen door twee luite-nant-ingenieurs van de Genie maar Van Nieukerken 
ontwierp de gevels en de voornaamste vertrekken.46

Belangrijker nog was zijn relatie met A. Kerdijk, lid van de Tweede Kamer. Voor 
de familie Kerdijk ontwierp hij in 1890 de villa op de hoek van de Kerkhoflaan 
en het Prinsevinkenpark.47 De heer Kerdijk werd een goede vriend van de 
familie Van Nieukerken en via hem en via minister Tak mocht Johannes steeds 
meer kamerleden en ministers zoals J.T. Cremer, A.F.K. Hartogh, H. Goeman 
Borgesius, J.F.W. Conrad en hun kennissen tot zijn clientèle rekenen. Hij werd 
een bekend figuur in de hoogste Haagse kringen en ontwikkelde een fijnmazig 
netwerk van relaties om zich heen. Veel van zijn nieuwe kennissen bekleedden 
naast hun functie van minister of kamerlid ook ambten in de leidinggevende 
kringen van verscheidene andere organisaties en via hen werd het bureau Van 
Nieukerken ook daar geïntroduceerd. Zo was H. Goeman Borgesius, van 1897-
1901 minister van Binnenlandse Zaken, tevens directeur van de Nederlandsche
Verzekerings Mij. op het leven en tegen de invaliditeit. Het hoofdkantoor van 
deze maatschappij, dat gevestigd was in het voormalige 'Paleis von Wied' aan 
de Prinsessegracht in Den Haag, werd in de jaren 1909-1911 en 1913 door de 
Van Nieukerkens sterk uitgebreid en opgeknapt.48 Het was toentertijd een van 
de grootste kantoorgebouwen van Den Haag.

Van zo mogelijk nog groter gewicht voor het bureau Van Nieukerken was oud-
minister van Koloniën J.T. Cremer. Cremer, voor wie J.J. Van Nieukerken vanaf 
1893 werkzaam was, trad in 1907 in functie als president van de 
Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM).49 De secretaris van de NHM, J. 
Bierens de Haan, liet in 1912-1913 aan het Museumplein in Amsterdam door de
Van Nieukerkens een groot herenhuis neerzetten.50 Cremer werd in 1912 
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opgevolgd door C.J.K van Aalst. Tijdens diens presidentschap werd door Karel 
de Bazel het hoofdkantoor van de NHM aan de Vijzelstraat te Amsterdam 
gebouwd (1919-1926) en bouwden de Van Nieukerkens het kantoor aan de 
Kneuterdijk te Den Haag (1920-1924). Voor zichzelf liet Van Aalst door het 
bureau Van Nieukerken het huis Hoevelaken bij Hoevelaken bouwen (1925-
1927).51

Cremers invloed ging echter verder. Hij was vanaf 1910 voorzitter van de 
Vereeniging Koloniaal Instituut en het is waarschijnlijk aan zijn invloed te 
danken dat aan de Van Nieukerkens de nieuwbouw van het Koloniaal Instituut 
te Amsterdam werd opgedragen.52 Dr. H.F.R. Hubrecht, lid van het dagelijks 
bestuur van het Koloniaal Instituut en een goede vriend van Cremer liet in 1926
zijn landhuis Dijk en Burg te Noordwijkerhout, dat door brand was verwoest, 
door het bureau Van Nieukerken in zijn oorspronkelijke staat herbouwen.53

Naast hun relatie met de NHM en het Koloniaal Instituut onderhielden de Van 
Nieukerkens ook belangrijke contacten met de Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij te Den Haag, kortweg de 'Koninklijke'. Verscheidene 
leden van de Raad van Commissarissen van deze maatschappij hadden tevens 
zitting in de Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut.54 In de grote hal van 
het Instituut hangt een marmeren plaat waarop de namen zijn gegraveerd van 
de personen die de bouw financieel mogelijk hebben gemaakt. Naast de namen
van J.T. Cremer en H.F.R. Hubrecht treffen we ook die van H.W.A. Deterding en 
Jhr. H. Loudon, twee topfiguren binnen de Koninklijke. De Koninklijke, opgericht 
in 1890, was na 1900 sterk gegroeid en ging in 1907 een fusie aan met de 
Britse Shell groep. Met de fusie werd er een aantal dochterondernemingen 
opgericht waaronder de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Voor de 
BPM moest in Den Haag een groot kantoor worden gebouwd. Jhr. H. Loudon, die
ook deel uitmaakte van de Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut, had 
sinds de verbouwing van zijn woonhuis Prinsessegracht 22 te Den Haag in 
190655 en de bouw van een daarbij behorend koetshuis aan de Jan Evertstraat,
goede contacten met de Van Nieukerkens. Aan hen werd dan ook de bouw van 
het kantoor aan de Carel van Bijlandtlaan opgedragen (1915-1917).56 Ook de 
latere uitbreiding van 1928-1930 werd door hen uitgevoerd. Door deze 
werkzaamheden maakten zij kennis met Jhr. J. Luden, lid van de Raad van 
Commissarissen van de Koninklijke. Luden, een puissant rijk bankier, woonde te
Overveen op het landgoed Koningshof. Hij had echter in 1927 het kasteel 
Moersbergen bij Doorn gekocht om dit in zijn vrije tijd te gaan restaureren. De 
Van Nieukerkens assisteerden hem hierbij.57

Het ontwerpproces

Rond 1900 werd er in Nederland een grote activiteit ontplooid op het gebied 
van de villa- en landhuisbouw. Een nieuwe groep weigestelden wenste een 
passende verblijfplaats in een landelijke omgeving. Met name de bosrijke 
gebieden bij plaatsen als Bloemendaal, Baarn, Zeist en Wassenaar waren in 
trek. Verschillende architecten speelden hierop in en specialiseerden zich in de 
villa- en landhuisbouw. De Van Nieukerkens, die zich in de verbouw en 
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restauratie van villa's, herenhuizen en landhuizen hadden gespecialiseerd, 
kregen ook de nodige nieuwbouwopdrachten in deze sector. Deze 
werkzaamheden lagen duidelijk in het verlengde van hun restauratie en 
verbouwwerk. Dezelfde technieken, materialen, bouwvormen en decoratie-
elementen die ze bij hun verbouwingen hadden toegepast, vormden ook bij de 
nieuwbouw het uitgangspunt.

Omdat de representatieve functie van het landhuis voor de eigenaar van 
belang was, konden de Van Nieukerkens hier hun decoratieve vaardigheden ten
volle ontplooien. Uit de overvloedige hoeveelheid materiaal die in het archief 
van het bureau Van Nieukerken bewaard is gebleven wordt duidelijk dat de 
keuze voor de vorm van een landhuis in nauw overleg met de opdrachtgever 
tot stand kwam. De architecten waren van mening dat dit een eerste 
voorwaarde was om een huis te doen slagen. 'Het is de taak van den architect 
zich in te leven in het leven van zijn opdrachtgever; diens streven en geest te 
begrijpen en te doorvoelen; zijn levenswijze te leren kennen, opdat hij het huis 
ontwerpe en inrichte aanpassend aan het leven van den aanstaanden 
bewoner.' En: 'Het mag tot een der mooiste gedeelten van het vak van den 
architect gerekend worden dat zijn werk - indien hij zijn taak goed begrijpt - 
hem brengt tot inleven van anderen; het moge wel eens een teleurstelling zijn, 
gewoonlijk wordt zijn eigen leven er rijker door en maakt hij kennis met de 
mooiste gevoelens die in menschen gevonden worden; door zijn werk werft hij 
zich vrienden.58 De opdrachtgevers hadden doorgaans geen duidelijk idee hoe
hun huis eruit moest gaan zien. Zij wensten over het algemeen een 'oud Hol-
landsch' huis met aristocratische allure, want voor een dergelijke type huis ging
men naar het bureau Van Nieukerken. Al tijdens het eerste overleg werd er 
druk geschetst en kwam het gebouw in ruwe lijnen op papier. Vooral Johannes 
en Marie waren virtuoze tekenaars en konden met enkele lijnen een gebouw 
karakteriseren. Door de sterke mate waarin de opdrachtgevers bij het ontwerp-
proces betrokken werden kregen de huizen onderling toch een sterk afwijkend 
uiterlijk.

Stond het type huis vast dan volgden de globale uitwerking van interieur en 
exterieur, eveneens in nauw overleg met de opdrachtgever. Net als Van 
Lokhorst werkten de Van Nieukerkens van binnen naar buiten. Eerst werden de 
plattegronden bepaald en aan de hand daarvan en in overeenstemming met 
functie van de vertrekken werden de gevels ontworpen. In deze fase werd ook 
de ornamentering al in ruwe vorm aangegeven. In de derde fase werden de 
verschillende onderdelen van het gebouw in detail uitgewerkt. Uit de grote 
hoeveelheid gesigneerde en gedateerde tekeningen en aquarellen uit het 
archief blijkt dat alle vormen, alle details, eerst door Johannes, Marie en Johan 
op papier werden gezet alvorens ze door de tekenkamer van hun bureau 
nauwkeurig werden uitgewerkt. Alles, van waterspuwers en sluitstenen tot en 
met betimmeringen en trap-balusters, werd door de architecten persoonlijk 
ontworpen. Uit deze manier van werken blijkt niet alleen hun virtuoze 
beheersing van de historische bouwstijlen maar ook hun grote kennis van de 
verschillende kunstambachten. Het was een manier van werken die 
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kenmerkend was voor negentiende-eeuwse architecten, maar die in de loop 
van de twintigste eeuw steeds uitzonderlijker werd.

Over de bouw van landhuizen schreef Marie van Nieukerken in 1924 in het 
hiervoor al geciteerde weekblad Onroerende Goederen een tweedelig artikel 
onder de titel 'Villa's-Landhuizen', waarin de opvatting van het bureau over de 
indeling en de situering van landhuizen onder woorden werd gebracht.59 Hij 
gaf tevens een aantal vaste regels die aan de bouw van een buitenhuis ten 
grondslag moeten liggen. Ten eerste moest een landhuis zodanig gebouwd zijn 
dat men in huis zijnde, toch 'alle genot van het buitenzijn' kan voelen. 
Belangrijk was daarvoor de situering van de ruimtes. Een zodanige groepering 
dat de belangrijkste vertrekken op het Z.Z.O. liggen werd ideaal geacht omdat 
op die manier de achterkant van het huis van het laatste zonlicht zou 
profiteren. Verder dienden de belangrijkste vertrekken uit te kijken op de tuin. 
Ook werd belangrijk geacht dat de ramen zodanig geplaatst zouden worden dat
het zonlicht ver de vertrekken binnen zou kunnen dringen. Marie was om die 
reden geen voorstander van lage ramen, zoals die door veel Amsterdamse 
Schoolarchi-tecten werden toegepast.

Voor een optimaal woongenot diende aan de groepering van de vertrekken en 
de indeling daarvan grote zorg te worden besteed. Het werd het beste geacht 
om de woonvertrekken zoveel mogelijk aan elkaar grenzend te groeperen en ze
door middel van dubbele of enkele deuren met elkaar te verbinden; afgelegen 
woonvertrekken worden minder frequent gebruikt en werden daarom als 
onpraktisch gezien. Door deze situering kon bij grotere gezelschappen over 
grotere aaneengesloten ruimtes worden beschikt. De vertrekken die 's winters 
niet in gebruik zouden zijn behoefden ook niet verwarmd te worden en konden 
worden afgesloten. De keuken moest bij voorkeur op het oosten worden 
aangelegd, zodat in de ochtend het zonlicht binnen zou schijnen en het er in de
namiddag, wanneer het in de keuken door het gebruik van het fornuis toch al 
warm was, door de zon niet nog warmer zou worden. De keuken diende 
natuurlijk nabij de eetkamer gelegen te zijn maar mocht daar niet direct aan 
grenzen. Meestal werd daarom tussen de keuken en de eetkamer een 
dienkamer aangelegd die de verspreiding van ongewenste luchtjes moest 
voorkomen. Wanneer de keuken in het souterrain gelegen was, moest ervoor 
gezorgd worden dat de etenslift niet in de keuken maar in een vertrek ernaast 
uitkwam; eveneens om verspreiding van kookluchtjes te beperken. Volgens 
Marie van Nieukerken waren deze regels de voornaamste waaraan een 
landhuis moest voldoen, maar met inachtneming hiervan waren nog zeer veel 
variaties mogelijk én nodig. 'Normhuizen' waren in zijn ogen uit den boze; ieder
mens is immers verschillend en daarom zou ook ieder huis, gebouwd naar de 
wensen van de opdrachtgever, van de andere verschillen. De Van Nieukerkens 
kwamen bij het ontwerpen van de plattegronden van hun landhuizen spoedig 
tot een canon die zij met een grote variatie, maar rekening houdend met de 
bovengenoemde regels, toepasten. Wat allereerst opvalt is de losse, 
asymmetrische groepering van de vertrekken. Dit is een navolging van de 
Engelse landhuisbouw uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Met name
de grote landhuizen van Philip Webb, Eden Nesfield, R. Norman Shaw en hun 
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geestverwanten, hebben deze kenmerkende asymmetrie. Het traditionele 
Nederlandse landhuis werd gekenmerkt door haar axialiteit. Het gebouw werd 
doorsneden door een brede gang waarlangs aan weerszijden de woon- en 
dienstvertrekken op een rij gelegen lagen. Door de Van Nieukerkens werd de 
functie van die gang, naar de mode van de tijd, grotendeels overgenomen door
een grote centraal gelegen hal. Hieromheen zijn de belangrijkste 
woonvertrekken en het trappenhuis gegroepeerd. Zo'n hal is een typisch 
Engels element. Door de invloed van de hierboven genoemde Engelse 
architecten werd deze ruimte, die door het classicisme uit de mode was 
geraakt, in ere hersteld. De hal werd toegepast om, zoals Muthesius schrijft, 
'...als Schlüssel der ganzen Hausanlage zu dienen.'60 In Engeland werd de hal 
doorgaans een verdieping hoger doorgetrokken; in de Nederlandse landhuizen 
bleef deze doorgaans tot één verdieping beperkt. Direct boven de hal bevindt 
zich in de meeste gevallen een grote overloop of palier, die op de verdieping 
dezelfde functie vervult als de hal beneden. Het belangrijkste woonvertrek was 
de salon. Hier speelde zich het grootste deel van het huiselijk leven af. Daar 
verzamelden de leden van het gezin en eventuele gasten zich voor de maaltijd.
Evenals de hal had de salon een belangrijke representatieve functie; men vindt 
deze dan ook altijd aan een zonnige kant, meestal grenzend aan een terras 
met een uitzicht over de tuin. De eetkamer behoefde niet zo'n zonnige ligging, 
omdat men hier maar een beperkt deel van de dag vertoefde. Bij de huizen die 
rond 1900 gebouwd zijn, werd een belangrijke plaats ingeruimd voor het biljart.
Meestal werd hiervoor een speciale biljartkamer ingericht. De biljartkamer is 
een typisch Engels fenomeen. Het biljartspel was daar zo geliefd, dat het zelfs 
in huizen met een vrij geringe omvang te vinden was.61 Al voor de Eerste 
Wereldoorlog echter raakte het biljartspel in Nederland weer uit de mode en 
werden er nauwelijks meer aparte biljartkamers ingericht.62 Een belangrijk 
vertrek was verder de herenkamer, waarin mannelijke huisgenoten zich konden
terug trekken. Deze kamer ontbrak gewoonlijk bij de Engelse landhuizen; daar 
werd voor dit doel de 'library' gebruikt.

Met deze vijf ruimtes, de hal, de salon, de eetkamer, de biljartkamer en de 
herenkamer zijn de belangrijkste vertrekken op de begane grond genoemd. De 
wat grotere huizen hadden hiernaast nog tal van nevenvertrekken, waaronder 
de vestibule, een garderobe en een kantoor of spreekkamer. Naast de salon 
bevond zich het boudoir, een privé-vertrek van de vrouw des huizes. De keuken
werd verbonden met een dienstbodenkamer en als het even kon met een 
diensttrap, zodat het personeel de overige huisbewoners zo min mogelijk 
stoorde. Op de verdieping vindt men de belangrijkste slaapkamers op het 
zuiden. De mooiste plek en de grootste kamer van het huis werd ingeruimd 
voor de huiseigenaar en zijn vrouw, vaak met een ruim dakterras en in enkele 
gevallen met aparte kleedkamers en een badkamer. Hier vlakbij waren de 
slaapkamers van de kinderen gelegen, al dan niet met gouvernantekamer, en 
een aantal logeerkamers. Op zolder bevinden zich in de meeste gevallen de 
mangel en droogkamer, opslagruimtes en dienstbodenkamers, in de kelder 
soms die van de knechten. Na 1900 gingen de Van Nieukerkens er toe over de 
kappen van hun huizen hoger op te trekken, zodat er op zolder ook een aantal 
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logeerkamers kon worden ondergebracht en de zolderverdieping niet langer 
een ondergeschikte ruimte bleef.

In de jaren twintig werd de indeling van de huizen van het bureau Van 
Nieukerken symmetrischer, minder onregelmatig, in overeenstemming met het 
exterieur. Alle belangrijke vertrekken kregen nu ongeveer eenzelfde 
oppervlakte. De gangbare verscheidenheid aan ruimtes en de globale situering 
van de vertrekken bleven echter gehandhaafd.

Bij zijn eerste landhuis was J.J. van Nieukerken duidelijk nog op zoek naar de 
meest geschikte vorm voor een dergelijk gebouwtype, naar de juiste 
combinatie van statigheid en landelijkheid. Dankzij de bouwactiviteiten in 
Domburg, waar hij na het badpaviljoen ook een villa bouwde (villa Aldenbrück, 
1888), kreeg hij in 1894 van me j. M.W. van Vollenhoven de opdracht een 
landhuis te bouwen bij Serooskerke.63 Dit gebouw, Huize Vredenrust, was zijn 
eerste grote landhuis en het wijkt sterk af van de (stads-)villa's die hij daarvoor
had gemaakt. Het bonte, schilderachtige Hollandse renaissance-uiterlijk van 
zijn stadsvilla's vond hij kennelijk niet passend voor een huis van een dergelijk 
allure. De vorm van Huize Vredenrust beviel hem kennelijk ook niet helemaal, 
want deze werd later niet meer toegepast.

Het gebouw kreeg het uiterlijk van een zeventiende-eeuws classicistisch 
landhuis met de daarbij horende strenge symmetrie. De voorgevel heeft twee 
gebosseerde hoekrisalieten. De twee hoekpaviljoens zijn echter elk van een 
erker voorzien, hetgeen niet strookt met het classicistische uiterlijk. Een aantal 
dakkapellen en vensters is voorzien van frontons. De indeling van het huis is 
traditioneel, met één lange gang die het hele huis doorsnijdt. De belangrijkste 
woonvertrekken liggen aan de voorgevel; de dienstvertrekken, de eetkamer en 
het trappenhuis zijn aan de achtergevel gehouden. Bij het huis werden 
tegelijkertijd een stal met koetshuis en een koetsierswoning gebouwd. Dit 
complex is te vergelijken met het stalgebouw dat hij vlak daarvoor op Hoenlo 
neerzette, een onregelmatig bouwwerk met een combinatie van kappen. Bij de 
verdieping maakte hij gebruik van een vakwerkconstructie. Voor de 
stalgebouwen was schilderachtige onregelmatigheid dus wel geschikt, ja zelfs 
gewenst.

Bij een volgend buitenhuis - op het landgoed Westerhout bij Beverwijk (1896) - 
werd weliswaar terug gegrepen op de schilderachtige Hollandse 
neorenaissance-stijl, maar op een soberder manier dan Van Nieukerken 
daarvoor gewend was. De plattegrond van dit huis vormt een overgang van het
axiale type naar een type met een centrale hal. Westerhout is echter een vrij 
klein huis. Veel grootser van opzet is De Wittenburg te Wassenaar (1899-1901).
De statigheid van Vredenrust gecombineerd met de schilderachtigheid van 
Westerhout leverde hier een bijzonder indrukwekkend huis op, dat vooral door 
zijn imponerende toren een kasteelachtige uitstraling heeft.

De Van Nieukerkens hadden hun ideale voorbeeld gevonden. Niet het eigenlijke
middeleeuwse kasteel maar het zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse 



NIEU Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

81

kasteelachtige landhuis. Bij de huizen uit deze periode, toen de eis van 
verdedigbaarheid verviel, werd gestreefd naar een romantische 
schilderachtigheid.64 Bijzonder fraaie voorbeelden hiervan zijn vooral te vinden
in Gelderland, waaronder Rechteren bij Dalfsen, Keppel, Wijchen, Vorden en 
nog op vele andere plaatsen. Ook in Denemarken, waar de Hollandse 
renaissancestijl werd overgenomen, zijn schitterende exemplaren aan te wijzen
als slot Frederiksborg bij Hillerød en slot Kronborg aan de Sont bij Helsingör. In 
tegenstelling tot de werkelijke kastelen waar het leven der bewoners voor de 
veiligheid voornamelijk op de binnenhof was gericht en die, met het oog op een
aanval, behalve door een gracht ook door zware muren van de buitenwereld 
waren afgeschermd, zijn de renaissance huizen alle naar de omgeving open 
gelegd. Alleen de gracht rondom met ophaalbrug hield ongewenste bezoekers 
nog op een afstand. Wel bleef men vasthouden aan een kasteelachtig uiterlijk 
om de status van de bewoner aan te geven. De veelvuldig toegepaste torens 
moeten in dit licht worden bezien. Dit was het soort huizen dat door de Van 
Nieukerkens werd bewonderd en werd nagevolgd.65 Bij deze navolging speelde
het eerder naar voren gebrachte waarheidsprincipe een rol. Behalve dat aan 
het exterieur de indeling van het interieur af te lezen moest zijn, diende het 
exterieur ook de functie en de status van het gebouw aan te geven. Voor de 
grote landhuizen was het voorbeeld van de zestiende-eeuwse kastelen zeer 
geschikt. Hier vond men de ideale combinatie van landelijkheid en feodaliteit 
die voor zo'n gebouw wenselijk was, tezamen met een goede bewoonbaarheid.

Ook elders, met name in Engeland, lieten architecten uit de tweede helft van 
de negentiende eeuw zich bij het ontwerpen van hun landhuizen inspireren 
door voorbeelden uit de tweede helft van de zestiende eeuw, maar dan wel uit 
eigen land. De Engelse huizen uit de zogenaamde 'Elizabethan periode' (1550-
1630) bezitten, net als de huizen die in deze periode in Nederland gebouwd 
werden, een schilderachtige asymmetrie met een grote variatie aan kappen en 
uitbouwen en vaak ook aan bouwhoogtes. Met name Norman Shaw heeft een 
groot aantal neo-Elizabethan huizen gebouwd waarvan Cast-le Cragside in 
Northumberland (1870-1885) wel een van de bekendste en grootste is.

De Van Nieukerkens sloten met hun landhuizen bij het werk van deze 
architecten aan, met name lieten ze zich bij de indeling van de interieurs door 
deze Engelse voorbeelden inspireren. Hun huizen hebben evenwel een geheel 
eigen, Nederlands karakter. Dit geld niet voor villa 't Valckenbosch te Zeist 
(1904), die zeer Engels van uiterlijk is, maar toch ook onmiskenbaar een 
produkt van bureau Van Nieukerken. Het Engelse effect werd bereikt door het 
vakwerk in de geveltoppen, gecombineerd met ver overhuivende en 
uitzwenkende dakvlakken. Hier werd vakwerk kennelijk ook voor het huis zelf 
geschikt geacht en niet slechts voor de stalge-bouwen. Bij latere landhuizen 
zoals Duin en Kruidberg (1907-1909) en De Lathmer (1912-1913), bleef het 
bureau Van Nieukerken de zestiende-eeuwse Hollandse 
renaissancevoorbeelden navolgen.

Tegelijkertijd met De Lathmer werd ook het landhuis op de buitenplaats 
Arentsburgh te Voorburg gebouwd waarbij duidelijk een wat latere, 



82 Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

NIEU

classicistische stijl als uitgangspunt werd genomen. Ook bij de twee grote 
landhuizen uit de jaren twintig, de Hooge Boekei bij Lonneker (1925-1926) en 
het huis Hoevelaken bij Hoevelaken (1926) werd door de Van Nieukerkens, 
mede onder druk van de opdrachtgevers, een wat klassiekere vorm gekozen. 
Als voorbeeld fungeerden nu zeventiende- en achtiende-eeuwse huizen als 
Weldam bij Goor en het Nijenhuis bij Heino. De huizen De Wittenburg, Duin en 
Kruidberg en Hoevelaken kunnen worden gezien als de meest ideale 
voorbeelden van de bouwstijl en de werkwijze van het bureau Van Nieukerken.

Restauraties en verbouwingen

Nog tot in het begin van de twintigste eeuw bezaten vele adellijke families 
naast hun stadshuis een aanzienlijk buiten. Aan het einde van de negentiende 
eeuw wilde de nouveau riche die fortuin gemaakt had in handel en nijverheid, 
met name in Nederlands-Indië, zich een 'adellijke levenswijze' aanmeten. 
Hierbij hoorde ook het bezit van een buitenplaats. Deze groep liet oude, 
leeggekomen buitenhuizen opknappen, maar ook geheel nieuwe bouwen.

De zakelijke werkzaamheden en bestuurlijke functies die de 
buitenplaatsbezitters vaak bekleedden, noodzaakten hen ook een 'pied-a-terre'
in de stad aan te houden, veelal een ruim bemeten herenhuis. Doordat velen 
van hen een belangrijke rol in de politiek speelden, was Den Haag in het 
bijzonder de plaats van dergelijke tweede huizen. Met name in Den Haag heeft 
het bureau Van Nieukerken een groot aantal oude woonhuizen gerestaureerd, 
vergroot en aangepast aan de eisen des tijds. De grote vooruitgang die in de 
negentiende eeuw werd geboekt binnen de technische wetenschappen, de 
sterk toegenomen kennis op medisch gebied en de groeiende behoefte aan 
comfort, hadden tot gevolg dat er geheel andere eisen aan deze veelal uit de 
zeventiende en achttiende eeuw stammende huizen werden gesteld.66 De Van 
Nieukerkens pasten de indeling van de woningen aan en de gebouwen werden 
zo mogelijk uitgebreid. Verder werden door hen centrale verwarming, w.c.'s, 
badkamers, enz. aangelegd en zij voorzagen de huizen van stromend water en 
elektriciteit. Zij zorgden er echter wel voor dat de bestaande ornamentiek in de
gebouwen werd gerespecteerd en dat nieuwe vertrekken aan de stijl van het 
bestaande gebouw werden aangepast.

Een van de eerste verbouwingen van J.J. van Nieukerken betrof het woonhuis 
van Jhr. W.J. Snouck Hurgron-je, Prinsessegracht 28 te Den Haag, in 1889. Dit 
pand moest worden uitgebreid en gerestaureerd.67 De werkzaamheden aan dit
huis met zijn typische Lodewijk XVI- ornamentiek hadden een belangrijke 
invloed op de interieurbehandeling in het latere werk van de architect. Snouck 
was zelf een expert op het gebied van de Lode-wijkstijlen en daarom niet snel 
tevreden. Veel moest worden overgedaan.68 Van Nieukerken kreeg hierdoor 
meer oog voor detail en ging stijlzuiverder werken. Vanaf deze tijd ook 
schakelde hij bij zijn opdrachten beeldhouwers in om speciaal voor eigen werk 
gemodelleerde plafondornamenten te maken. In samenwerking met 
beeldhouwer A. Alexander uit Den Haag legde hij een verzameling ontwerpen 
en modellen aan die jarenlang gebruikt werd en die de basis vormde van het 
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fraaie stucwerk waarom het bureau Van Nieukerken al spoedig bekend stond. 
Terwijl in de loop van de jaren negentig zijn behandeling van het exterieur 
steeds soberder werd, besteedde Van Nieukerken steeds meer aandacht aan 
het interieur, vooral aan de detaillering.

In hetzelfde jaar dat hij aan het huis van Snouck werkte ging Van Nieukerken 
naar Parijs, voorzien van een aantal adressen van Snoucks kennissen. Om hem 
verder wegwijs te maken in Parijs verwees hij hem naar de toenmalige gezant 
te Parijs Jhr. J. de Stuers, een broer van Victor de Stuers. Deze had, net als zijn 
broer, grote interesses op cultureel gebied en was zeer goed thuis in de Parijse 
kringen van kunst en nijverheid. In Parijs werden contacten gelegd met firma's 
die materialen leverden voor de afwerking van gebouwen, waaronder Bricard-
Maison Sterlin voor het leveren van hang- en sluitwerk, Maison Duvivier voor 
meubels en verder adressen voor behang, wandbespanningen en 
meubelbekledingen.69

De Van Nieukerkens werden ook veel gevraagd voor het herstel en uitbreiding 
van landhuizen en kastelen. Hoewel het leven op zo'n buitengoed vrij idyllisch 
lijkt, waren de woonomstandigheden er aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw nog dikwijls primitief. Niet alleen was het met
het wegennet m de provincie nog erbarmelijk gesteld, ook allerlei 
voorzieningen als stromend water, elektriciteit en, samenhangend daarmee, 
w.c.'s en badkamers, ontbraken hier nog vaak. Door hun frequente verblijf in de
stad waren de landhuiseigenaren op deze moderne voorzieningen gesteld 
geraakt. Bovendien waren veel eigenaren door hun jarenlange verblijf in Indië 
gewend geraakt aan zeer ruime behuizingen met ruimtes en vertrekken die 
men in de Nederlandse landhuizen niet kende. Het was in Indië bijvoorbeeld 
gebruikelijk om grote groepen gasten voor langere tijd te logeren te hebben. 
Op de Nederlandse buitens ontbraken daarvoor doorgaans de mogelijkheden. 
Toch was daaraan behoefte. Daarnaast raakte men aan het eind van de 
negentiende eeuw op het continent sterk gecharmeerd van het Engelse 
landhuis.70 Het Engelse landhuis kende een ruimere opzet dan het traditionele 
Nederlandse. Veel daar gangbare ruimtes en vertrekken waren hier onbekend. 
Om de oude buitenplaatsen aan de nieuw ontstane behoeftes aan te passen 
waren dikwijls ingrijpende verbouwingen nodig.

Zelf hadden de Van Nieukerkens een bescheiden buitenverblijf in Gorssel (Gld.) 
waar Marie jarenlang verbleef om te herstellen van zijn tuberculose. 
Verscheidene buitens in deze omgeving zijn door de Van Nieukerkens 
verbouwd, zoals De Voorst bij Zutphen, Hoenlo en De Haere bij Olst, Verwolde 
bij Laren en De Lathmer bij Wilp. Gorssel werd gebruikt als 'uitvalsbasis' tijdens
hun werkzaamheden.

In een aantal gevallen vormde gebrek aan woonruimte aanleiding tot zodanige 
uitbreidingen dat het aanzien van de huizen sterk veranderde. Bij deze 
uitbreidingen werden door de Van Nieukerkens verschillende historische 
bouwstijlen toegepast. Bij de verbouwing van Huize Hoenlo, het eerste landhuis
dat door het bureau werd aangepakt, is gekozen voor een stijl die 
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contrasteerde met het bestaande huis, om op die manier een bouwwerk te 
scheppen dat als een historisch gegroeid geheel zou overkomen. Bij andere 
verbouwingen daarentegen, zoals Huize Coelhorst bij Hoogland en Huis 
Verwolde bij Laren, werd de nieuwbouw meer aan het oude huis aangepast. In 
een aantal gevallen ging het om pure restauraties, zoals van kasteel De 
Heemstede bij Heemstede voor L. van den Berch van Heemstede (1902), 
kasteel Hernen bij Wijchen (1916-1917) in opdracht van J.H. van Heek, kasteel 
Moersbergen bij Doorn (1927-1928) voor Jhr. J. Luden en het het Haagse 
Catshuis (1949).71

Aan zijn relatie met Snouck dankte Van Nieukerken de opdracht voor de 
restauratie van de vestibule van Paleis Het Loo.72 Dit werk werd uitgevoerd in 
1898-1899, vlak na de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina. Dat hem een 
zo belangrijk werk werd toevertrouvvd toont aan dat hij niet alleen een 
belangrijk netwerk van invloedrijke opdrachtgevers had opgebouwd,maar ook 
dat hij in hun ogen intussen zijn sporen op dit gebied wel had verdiend.

Een belangrijke restauratie was die van het huis De Voorst te Warnsveld.73 Het 
bekende zeventiende-eeuwse buiten De Voorst was in de loop van de 
negentiende eeuw in een ernstig vervallen toestand geraakt. Toen het in 1908 
in handen kwam van Eduard Völcker besloot deze om het huis en de tuinen op 
te laten knappen. Het werk aan de tuinen werd opgedragen aan Leonard 
Springer. Van Nieukerkens namen in 1909-1911 het huis en de bijgebouwen 
voor hun rekening, waarbij voor het exterieur uitgegaan werd van de gravures 
van Pieter Schenk. Het dak kreeg een houten balustrade met vier 
schoorstenen. Aan de noordkant kwam eenzelfde vleugel als aan de zuidkant 
en de gebogen colonnades werden aan de hand van originele resten in hun 
oude vorm hersteld. In de Tweede Wereldoorlog werd het pand gevorderd door 
de Duitsers, en in 1943 ging het huis door een ongelukje tijdens het verf 
afbranden in vlammen op. Marie trof nog maatregelen om de resten tegen 
weersinvloeden te beschermen, maar vlak voor de bevrijding werden ook de 
restanten door de Duitsers vernield.74

De Grote Kerk te Breda

De restauratie van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda was verreweg 
de belangrijkste en omvangrijkste restauratie door het bureau Van Nieukerken. 
De opdracht hiervoor was te danken aan hun relatie met het uit Breda 
afkomstige kamerlid M. Tydeman. Toen deze in 1897 op zoek was naar een 
geschikte architect voor een 'patricisch, mooi huis' aan de Delpratsingel te 
Breda, werd hij door een medekamerlid J.F.W. Conrad gewezen op Johannes Van
Nieukerken.75 De bouw van de villa verliep naar tevredenheid van de 
opdrachtgever. Tydeman was ook betrokken bij plannen voor herstel van de 
Grote Kerk, en stelde voor om Van Nieuwkerken de restauratie toe te 
vertrouwen. Victor de Stuers steunde dit plan vanuit de overheid, en het 
bureau Van Nieukerken kreeg het verzoek om een inventarisatie te maken van 
de toestand van de kerk.76 Een deel van deze werkzaamheden werd door 
Marie van Nieukerken uitgevoerd.
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In 1904 werd met de herstelwerkzaamheden begonnen. De restauratie van de 
gehele kerk was een enorme opgave die tot in de jaren vijftig duurde.77 In 
deze tijd werden in andere steden vergelijkbare grote restauraties aan 
middeleeuwse kerken uitgevoerd, zoals aan de Munsterkerk in Roermond, de 
St.-Janskathedraal in Den Bosch en de St.-Servaas in Maastricht, waaraan 
overigens al in de negentiende eeuw was begonnen. Tijdens het werk kregen 
de Van Nieukerkens te maken met veranderende restauratie inzichten, zowel 
binnen kringen van monumentenzorgers en de architectenwereld als bij de 
subsidiërende rijksoverheid. Was men bij het restaureren nog tot het einde van 
de vorige eeuw overwegend uitgegaan van het terugbrengen van een 
stijlzuiver monument, waarbij latere toevoegingen in afwijkende vormentaal 
werden teruggerestaureerd, tegen de eeuwwisseling kwam hiertegen steeds 
meer protest. Binnen de in 1899 opgerichte Nederlandsche Oudheidkundige 
Bond (NOB) werden restauratiesprincipes geformuleerd ('Grondbeginselen' 
genaamd), die uitgingen van behoud van het bestaande: waar dat mogelijk 
was werd de voorkeur gegeven aan behouden boven vernieuwen. Ook 
propageerde de NOB dat onvermijdelijk toe te voegen nieuwe delen herkenbaar
eigentijds moesten zijn. Voor- en tegenstanders van de nieuwe 
restauratieopvatting stonden lijnrecht tegenover elkaar, de laatsten met name 
in de persoon van dr. P.J.H. Cuypers, de eersten vooral bestaande uit Jan Kalf, 
vanaf 1918 directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, en een 
jonge generatie architecten, waaronder Cuypers' zoon Joseph. Vanaf 1918 
werden de nieuwe 'Grondbeginselen' bij de rijksoverheid als norm aangenomen
bij met rijksgelden uitgevoerde restauraties. De Van Nieukerkens kregen veel 
kritiek te verdu ren vanwege hun 'traditionele' restauratieaanpak. Marie van 
Nieukerken nam tenslotte ook wel enkele ideeën van de nieuwlichters over, 
met name wat betreft een minder machinale, meer schilderachtige 
behandeling van de natuursteen.78

Bij de oprichting in 1918 van de rijksorganen die restauraties zouden gaan 
begeleiden en controleren, het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en de 
Rijkscommissie afdeling B (voor 'het behoud en de herstelling'), was de 
restauratie van de Bredase Grote kerk al ver gevorderd. De muur waartegen 
eeuwenlang (nu gesloopte) huisjes stonden, was vrijwel vernieuwd. Het 
uitwendige herstel van de drie zuidelijke zijkapellen en het westelijk deel van 
de kapittelzaal waren klaar. Weldra zou worden begonnen met de wanden van 
de kooromgang. De stenen bekleding was steeds vrijwel volledig vernieuwd. 
Ook de balustrades en de stijlen, neggen en traceringen van de vensters waren
te zeer verweerd geweest om nog behouden te blijven. Dit alles was daarom 
eveneens vernieuwd. Het was vooral de bewerking van natuursteen die de Van 
Nieukerkens aan de Bredase kerk toepasten, waarop de genoemde 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg veel kritiek had. Er was een gladde, 
harde oppervlakte behandeling ('zoeten') toegepast, zoals we die ook van de 
neogotische bouwkunst kennen.79 De Rijkscommissie noemde het weliswaar 
'met zorg en toewijding uitgevoerde werk' daarom 'volkomen 
onbevredigend'.80 De kritiek was scherp: 'Het doet niet aan een van 
gebeeldhouwde blokken gestapeld bouwwerk denken, maar aan gegoten ijzer; 
het is hard en koud, en het schijnt, niettegenstaande de vele versieringen, 
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volkomen fantasieloos', hetgeen vooral aan de bewerking van de natuursteen 
werd geweten. Ook kwam in de volgende jaren herhaaldelijk het lage niveau 
van de beeldhouwers ter sprake, wat overigens niet een specifiek Bredas 
probleem was. Overwogen werd om een kunstenaar-beeldhouwer aan te 
trekken, die leiding zou geven aan de beeld- en steenhouwers en die niet 
ondergeschikt zou zijn aan de restauratiearchitect. Met name architect K.P.C, 
de Bazel was hier een groot voorstander van.81

De negatieve opmerkingen van de Rijkscommissie verhinderden niet dat de 
Van Nieukerkens zich tot gewaardeerde restauratoren ontwikkelden. Met name 
om hun ervaring met verschillende soorten natuursteen werden zij door andere
restauratie architecten geraadpleegd, onder meer door Joseph Cuypers. Door 
de werkzaamheden in Breda werd de Van Nieukerkens in 1903 ook gevraagd 
de toestand van de St. Geertru-diskerk te Geertruidenberg in tekening te 
brengen. Na de Tweede Wereldoorlog werd aan het bureau de restauratie van 
de Nederlands Hervormde kerk te Gors-sel opgedragen (1946-1947) en al 
tijdens de oorlog was het bij de restauratie van de Leidse Marekerk (1940-
1950) en Pieterskerk (1944-1952) betrokken.82

Verbetering van het ambacht

In de loop van de negentiende eeuw werd in Europa een afnemende kwaliteit 
van de produkten uit de kunstnijverheidssector geconstateerd, hetgeen met 
name werd toegeschreven aan de toenemende mechanisering van het 
produktieproces, waardoor de ambachtelijke aspecten werden verwaarloosd en
vakbekwaamheid van handwerkslieden verloren ging. Al op de 
Wereldtentoonstelling van 1851 te Londen werd de sterke 
kwaliteitsvermindering opgemerkt. In Nederland werd het lage niveau van de 
diverse takken van de kunstnijverheid pijnlijk zichtbaar op de tentoonstelling 
'Kunst toegepast op Nijverheid', die in 1877 in het Paleis van Volksvlijt te 
Amsterdam werd gehouden. Het gebrek aan ambachtelijke vaardigheden werd 
met name gevoeld bij de restauratiewerkzaamheden aan middeleeuwse 
kerken. Door neogotische bouwers als Cuypers c.s. werd dit gemis eveneens 
zwaar gevoeld, omdat vooral door hen werd gestreefd naar een ambachtelijke 
bouwwijze, en het als ideaal werd gezien in bouwwerken de verschillende 
ambachtskunsten tot een harmonieuze eenheid samen te brengen. Veel 
restauratie-bouwloodsen gingen er toe over om hun eigen vakmensen op te 
leiden, zoals bijvoorbeeld bij de St-Jans-kathedraal in 's-Hertogenbosch het 
geval was. Voor Cuypers was het gebrek aan goede vaklui aanleiding tot 
oprichting van de kunstnijverheidsschool 'Quellinus' te Amsterdam in 1879.

In 1884 werd om dezelfde reden door Johannes van Nieukerken samen met een
aantal geestverwanten de 'Kunstnijverheidsvereeniging Arti et Industriae' 
opgericht, waarbinnen werd gestreefd naar een betere verhouding tussen 
kunst, ambacht en industrie.83 Binnen deze vereniging speelde Van Nieukerken
een grote rol en trad hij jarenlang op als voorzitter. Cuypers bekleedde een 
erelidmaatschap. De opheffing van het oude gil-desysteem in Nederland in 
1798, en het daarmee wegvallen van een gereguleerde opleiding en een 
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afdoende kwaliteitsbewaking, werd gezien als een belangrijke oorzaak van het 
verval van de ambachten in de negentiende eeuw. Om verbetering in de 
heersende toestand te brengen zouden verschillende aspecten van het gil-
desysteem als uitgangspunt moeten dienen. De ideeën hieromtrent werden 
uitvoerig toegelicht in een lezing die Van Nieukerken hield op de 
ledenvergadering van 'Arti et Industriae' van n november 1887, onder de titel: 
'Overzicht van het gildenwezen, en de toepassing daarvan in onzen tijd', een 
jaar later gepubliceerd in het Bouwkundig Tijdschrift.84 Hij stond hierin niet 
alleen. In 1887 bracht ook Cuypers een voorstel te berde om het gildewezen 
opnieuw in te voeren in een aan de moderne maatschappij aangepaste vorm, 
om de snelle achteruitgang van het handwerk in de negentiende eeuw een halt
toe te roepen.85

Door zijn betrokkenheid bij het niveau van de kunstnijverheid in het algemeen, 
was Van Nieukerken tevens lid van de Vereeniging ter Veredeling van het 
Ambacht en van de Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en 
handwerksnijverheid in Nederland. Al deze verenigingen ijverden voor een 
verbetering van de kwaliteit van het handwerk. Hierbij stond het streven naar 
een goede, praktijkgerichte opleiding centraal. In 1902 werden geheel in de 
geest van de oude gilden door de Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht 
examens georganiseerd, waar men een bewijs van bekwaamheid kon behalen 
als meester of gezel in het steenhouwen of metselen.86

De grote aandacht van Van Nieukerken voor de ambachtelijke aspecten van het
bouwen, het belang dat hij hechtte aan een goede afwerking van produkten tot
in de details en de eisen die hij dienovereenkomstig stelde aan zijn 
medewerkers, komen in zijn lezingen, geschriften en bouwwerken steeds weer 
naar voren. In 1898 sprak hij op een vergadering van de Vereeniging tot 
bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid over de desastreuze 
gevolgen van de destijds alom gepraktiseerde speculatiebouw: 'Ook uit 
aesthetisch oogpunt is de invloed van de speculatiebouw niet gunstig. 
Weliswaar is in de laatste jaren de neiging ontstaan om aardige geveltjes te 
doen verrijzen, waarin renaissance en gothiek worden gehuldigd, doch de 
grondslag bij dat bouwen deugt niet. Het eenige middel tot verbetering is: 
verbeten hen, die het ambacht beoefenen.'87

Ook voor de architect achtte Johannes van Nieukerken een praktische vorming 
in alle onderdelen van het bouwvak onontbeerlijk, om verantwoorde 
architectuur te kunnen voortbrengen. Dit was de reden dat hij voor zijn zonen 
een ambachtelijke opleiding prefereerde boven een academische en hij ze al 
vroeg bij de werkzaamheden op zijn bureau betrok.

Tot besluit van deze inleiding in het werk van de Van Nieukerkens worden hier 
enkele door hen ontworpen en verbouwde bouwwerken besproken.

Uitbreiding Huize Hoenlo bij Olst (1891-1912)
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Na terugkeer uit Indié', rijk geworden in de suikerindustrie, bewoonde de 
familie Jhr. Willem Teding van Berkhout jarenlang het herenhuis Plein 1813 nr. 3
te Den Haag. Men had er te kampen met een krakend parket, wat bijzonder 
storend was tijdens de vele soirees die er werden georganiseerd.88 Met behulp
van Van Nieukerken was dit euvel evenwel snel en naar tevredenheid 
verholpen. Vervolgens werd het bureau in 1891 ingeschakeld bij 
werkzaamheden op Tedings buitenplaats Hoenlo te Olst. Dit landgoed was al 
generaties lang in het bezit van de familie. Naast het achttiende-eeuwse 
herenhuis bevond zich op het terrein een negentiende-eeuws landhuis, Klein 
Hoenlo geheten, dat door Van Nieukerken met een aantal vertrekken werd 
uitgebreid en van een rond torentje voorzien. Huize Hoenlo zelf ligt aan een 
voorplein dat samen met het huis omgeven is door een gracht. Het voorplein is
met een brug te bereiken via een voorterrein, dat zelf ook weer door een 
gracht is omgeven. Op dit voorterrein werd in 1893-1894 een koetsierswoning 
met stal en koetshuis gebouwd. Dit gebouwencomplex kreeg een landelijk 
uiterlijk door een groot overhuivend zadeldak met wolfseinden en een 
dwarskap. De verdieping van het gebouw werd rondom voorzien van een 
vakwerkconstructie die de landelijkheid nog vergrootte.

Intussen dacht de familie Teding van Berkhout aan uitbreiding van het 
bestaande herenhuis. Dit was een streng symmetrisch, langgerekt 
classicistisch gebouw met aan de voorgevel een pilastergeleding, in het 
midden bekroond door een fronton.89 Het huis was niet al te groot en het 
ruimtegebrek werd nijpend. Jonkheer Teding en zijn vrouw wensten dat het huis
aan hun kinderen, familieleden en kennissen uit Indië onderdak kon bieden. Dit 
vereiste een aanzienlijke uitbreiding. In 1897 werd er een hele vleugel voor het 
bestaande gebouw gezet.90 De nieuwe voorgevel kreeg een laat achttiende-
eeuws uiterlijk met een middenrisaliet, voorzien van een klokgevel. De 
ingangspartij kreeg een dubbele stoep en de gehele gevel werd voorzien van 
hoge schuifvensters met een fijne roedeverdeling.

Door de uitbreiding werden er op de bel-étage behalve een vestibule twee 
ruime kamers toegevoegd die als eetkamer en biljartzaal in gebruik werden 
genomen. Deze vertrekken kregen een oude Lodewijk XVI betimmering, die al 
jaren opgeslagen lag op de zolder van het Haagse huis van de familie. Op de 
verdieping kwam een reeks slaapkamers en aan het souterrain werd een grote 
keuken toegevoegd. Toch voldeed deze verbouwing slechts tijdelijk. Niet alleen 
moesten nog meer gasten kunnen worden gehuisvest, maar ook nam logischer 
wijs de personeelsbezetting toe, zodat ook het aantal dienstvertrekken moest 
worden uitgebreid. Een grootscheepse verbouwing volgde in 1906.91 De 
nieuwbouw bleef intact maar het achterliggende huis werd geheel gewijzigd. 
Het werd asymmetrisch gemaakt en kreeg een kasteelachtig uiterlijk. De 
vensters, die aanvankelijk ordelijk waren gegroepeerd, werden verplaatst, 
vergroot, verkleind, dichtgemetseld of nieuw aangebracht. Ook de 
kapconstructie werd geheel gewijzigd, zodat er op de zolderverdieping 
verschillende vertrekken kon-den worden ondergebracht. Aan de achterkant 
van het gebouw bevonden zich twee uitbouwen over de volledi-ge hoogte van 
het pand, elk gedekt door een tentdak. Een hiervan kreeg een torenachtige 
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opbouw en de ander een trapgevel. Aan de 'toren' werd bovendien een 
aangekapt traptorentje toegevoegd waarin de diensttrap werd ondergebracht. 
Vanwege het schilderachtige effect werd tegen de achtergevel in de slotgracht 
een klein schuitenhuisje gebouwd. De verbouwing maakte dat het landhuis er 
als een organisch gegroeid geheel ging uitzien met de allure van een kasteel. 
De asymmetrie wekt een indruk van grote ouderdom.

Conform de eisen van de tijd werd het huis ook van elektriciteit voorzien. Dit 
was echter niet zo eenvoudig, omdat er in die tijd nog geen provinciale 
elektriciteitscentrales waren. Het huis kreeg derhalve een eigen aggregaat. Er 
kwam tevens een apparaat om het drinkwater te ontijzeren. Op de verdieping 
en op zolder kwamen badkamers; in het oude huis waren die nog niet 
aanwezig. In 1912 volgde een laatste uitbreiding, waarbij onder meer het 
voorhuis naar links met één travee werd uitgebreid waardoor onder andere de 
eetzaal een stuk groter werd. De Lodewijk XVI betimmeringen werden 
gekopieerd en aangevuld.

Uitbreiding Huis Verwolde bij Laren (1925)

De Van Nieukerkens waren in 1911 in contact gekomen met Willem Baron van 
der Borch van Verwolde, die in Gorssel woonachtig was. Van der Borch was 
daar destijds burgemeester.93 Er moest in Almen, gemeente Gorssel een 
openbare lagere school gebouwd worden. Door Eduard Völcker van Huize De 
Voorst werd de burgemeester op de Van Nieukerkens gewezen; aan hen werd 
vervolgens de bouw van de nieuwe school toevertrouwd.94

Baron Van der Borch vatte in 1925 het plan op om de oude familiebezitting 
Verwolde bij Laren, die hij in 1919 in bezit kreeg, in oude luister te herstellen en
als woonhuis te betrekken. Verwolde dateert uit 1776 en is gebouwd door de 
Haagse architect Philip Willem Schonck.92 Het is een rechthoekig huis in streng
classicistische trant met gebosseerde hoeken. Aan de voor- en achtergevel is 
de middenrisaliet bekroond met een fronton. Van der Borch liet bij het huis een 
schitterende tuin in de geometrische Franse stijl aanleggen door de 
tuinarchitect Hugo Poortman, onder meer bekend van de aanleg van de tuinen 
bij de buitens Weldam, Twickel en Middachten. De restauratie van Huis 
Verwolde droeg hij op aan het bureau Van Nieukerken.95 Baron van der Borch 
was getrouwd met Line Voüte, de dochter van de penningmeester van het 
Koloniaal Instituut, Paul Voüte, met wie de Van Nieukerkens goed bekend 
waren. Dit heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het verkrijgen van de 
opdracht.

Door de jarenlange verwaarlozing waren de mankementen aan het huis legio. 
De bomen rond het huis stonden zo dichtbij dat de takken door de ramen 
staken en het hele huis permanent in de schaduw stond. Men had veel last van 
optrekkend vocht, dat gedeeltelijk werd veroorzaakt door slechte ventilatie en 
door de schaduw van de bomen. Met een nieuwe vloer en door het omkappen 
van de bomen pal om het huis verdween de vochtige atmosfeer en was het 
grootste euvel verholpen. Ook uiterlijk moest het gebouw worden opgeknapt. In
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de negentiende eeuw waren de schuifvensters van het gebouw vervangen door
stolpvensters hetgeen het aanzicht van het huis zeer had geschaad. Er werden 
daarom weer schuifvensters met een fijne roedeverdeling geplaatst.

Om in de behoefte aan meer ruimte in het landhuis te voorzien werd de oude 
kap, bestaande uit vier in een vierkant geplaatste zadeldaken, dichtgezet. 
Hierdoor werd op de zolderverdieping veel extra ruimte geschapen en konden 
daar personeelskamers en logeervertrekken worden ondergebracht. De nieuwe 
kap werd met leien gedekt in plaats van met pannen. Aan de noordwestgevel 
van het huis bevond zich een uitbouwtje over alle verdiepingen dat nog uit het 
einde van de negentiende eeuw dateerde.96 Deze werd vervangen door een 
grote toren met spits. In deze toren kwamen onder andere de slaapkamers van 
de kinderen. Het souterrain werd aan beide zijgevels uitgebreid door de aanleg 
van terrassen met statige trappen. De twee toegangen tot het huis, de 
hoofdingang en een kleine dienstingang, werden onvoldoende geacht; er 
werden twee extra ingangen gemaakt.

Aan de hoofdindeling van het eigenlijke huis veranderde niet veel. Wel vond 
een aantal moderniseringen plaats: er kwamen een garderobe, badkamers, 
nieuwe toiletten, een lift, centrale verwarming, warm en koud stromend water 
en elektriciteit. De oude orangerie werd verbouwd en vergroot, zodat die 
behalve aan planten ook plaats kon bieden aan een eigen elektriciteitscentrale 
en een waterzuiverings- en ontijzeringsinstalatie.

Landhuis Duin en Kruidberg te Santpoort (1907-1909)

Het huidige landhuis Duin en Kruidberg werd tussen 1907 en 1909 gebouwd in 
opdracht van Jacob Theodoor Cremer (1847-1923), in die periode president van
de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) en bijgenaamd 'de ongekroonde
koning van Deli'. Cremer trad op 20-jarige leeftijd in dienst van de NHM. Na 
anderhalf jaar werd hij van Amsterdam overgeplaatst naar Bata-via. Hij wist 
daar in Nederlands-Indië de nodige contacten te leggen en werd in 1871 
gekozen tot administrateur, later hoofd-administrateur, van de Deli-Maat-
schappij, een dochteronderneming van de NHM. Deze onderneming trad onder 
andere op als tussenhandelaar voor de verschillende tabaksondernemingen in 
Oost-Sumatra. Cremer maakte de Deli-Maatschappij tot een grote onderneming
en verwierf zelf een aanzienlijk fortuin. In 1883 vestigde hij zich definitief in 
Nederland, waar hij een groot aantal hoge functies bekleedde. Onder andere 
werd hij in 1884 lid van de Tweede Kamer en in 1897 minister.97

De contacten tussen Cremer en Van Nieukerken dateerden al van 1893, toen 
Cremer zijn huis Prinsessegracht 21 in Den Haag door Van Nieukerken liet 
restaureren.98 Als zomerverblijf had hij de oude landgoederen Duin en Berg en 
Kruidberg bij Santpoort aangekocht. Hier stond een landhuis dat in de jaren 
veertig van de negentiende eeuw was gebouwd. Dit was echter naar de 
wensen van Cremer veel te klein en al spoedig volgden onder leiding van 
architect Ritter uit Haarlem de nodige uitbreidingen, waarbij het advies van Van
Nieukerken werd gevraagd.
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De hele opzet van het huis was echter van dien aard dat het resultaat 
onbevredigend bleef. In 1906 werd daarom aan Van Nieukerken gevraagd een 
geheel nieuw huis te ontwerpen. Het echtpaar Cremer stelde zich een huis voor
waar, net als in de Engelse familiebuitens, de getrouwde kinderen met hun hele
huisgezin en gouvernantes allemaal tegelijk te gast konden zijn.99 De opdracht
werd verstrekt in augustus en in oktober moesten de plannen al klaar zijn! Het 
echtpaar wilde namelijk de maand erop aan een wereldreis beginnen, en wilde 
tevoren nog de nodige wijzigingen in de plannen aan kunnen brengen. Tijdens 
hun afwezigheid kon dan met de bouw worden begonnen.

Er werd in de korte beschikbare tijd een grote variatie aan plannen gemaakt, 
waaruit de vier hoofdplannen werden gedestilleerd die uiteindelijk aan het 
echtpaar Cremer werden voorgelegd. Van deze plannen waren er drie in 
renaissance stijl en een in classicistische stijl.100 Bij de renaissance-ontwerpen
werd er gevarieerd in uitgestrektheid en hoogte. De keus viel uiteindelijk op 
een van de renaissance-ontwerpen. Hier werd het uiteindelijke plan op 
gebaseerd.101 In 1907 vond de aanbesteding plaats. Tegelijkertijd met de 
nieuwbouw werd door de Haarlemse landschapsarchitect Leonard Springer de 
tuin en het park hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. Toen het echtpaar in de 
loop van dat jaar van zijn reis terugkwam was het onderste deel van het huis 
vrijwel voltooid. In 1909 kon het worden opgeleverd. De uit de negentiende 
eeuw daterende villa Duin en Berg werd in 1909 gesloopt. Op de plaats van het
oude landhuis legde Leonard Springer een tuin aan in gemengde stijl.

Het huis wordt gedomineerd door een grote, asymmetrisch geplaatste 
torenvormige dakruiter met tentdak en uitzwenkende dakschilden, bekroond 
met een lantaarn en uidak. Aan de kopse kanten van het huis zijn lagere 
torenvormige uitbouwen geplaatst. Aan de steile hoofdkap zijn verscheidene 
dwarskappen aangebracht met eigen kopse gevels met verschillende 
gevelbeëindigingen. Er is een verscheidenheid aan venstervormen toegepast, 
alle rechthoekig afgesloten. De meest monumentale gevel is die aan de 
tuinzijde, waar het huis zich weerspiegelt in het water van de vijver. De 
asymmetrie van alle gevels verhoogt de indruk van schilderachtigheid.

Opvallend is dat in de plattegrond niet is gekozen voor het 'plan libre', een in 
deze tijd onder invloed van Victor Horta bij landhuizen veel gebruikt schema 
waarbij de hal via voorruimtes van gevel tot gevel liep; de hal is hier van buiten
via een vestibule aan de voorzijde te bereiken en geeft geen directe toegang 
tot de tuin. Rond de centrale hal zijn de belangrijkste vertrekken gegroepeerd, 
een schema dat in de achttiende eeuw werd ontwikkeld en hiervoor reeds ter 
sprake kwam. Rechts naast de hal ligt de eetzaal, met daarachter de 
servicevertrekken. Links van de ingang, bereikbaar via een korte gang, liggen 
een kantoor en de kamer van de heer des huizes. Aan de tuinzijde zijn 
achtereenvolgens het boudoir, de salon en de biljartzaal gesitueerd.

Het ruime gebouw omvat naast de privé vertrekken een uitgebreid 
dienstgedeelte. Op de eerste verdieping zijn de kamers gegroepeerd rond het 
palier. De grootste kamer was de slaapkamer van het ouderlijk paar met daarbij
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aparte kleedkamers voor mijnheer en mevrouw. Deze slaapkamer had een 
eigen badkamer en een riant balkon, uitkijkend op de tuin. Daarnaast waren er 
kamers voor de getrouwde kinderen met badkamer en kleedkamer, kamers 
voor de kleinkinderen met een gouvernante kamer, nog een aantal extra 
logeerkamers en een kamer voor de kamenier. In totaal bevinden zich op de 
verdieping vier badkamers wat, zeker voor die tijd, een ongekende luxe was. 
Op de zolderverdieping werden ook nog logeerkamers ondergebracht. Het 
gebouw kende van het begin af aan centrale verwarming en elektrische 
verlichting. Bovendien waren er een elektrische lift, een stofzuiginrichting, een 
messenslijpmachine, een bordenwasmachine en meer technische snufjes.102 
Ook de aankleding van de vertrekken werd grotendeels naar ontwerp van de 
Van Nieukerkens gedaan. Alleen de biljartzaal, een van de pronkstukken van 
het huis met de respectabele afmetingen van 7,7 x 15 meter, werd door een 
Engelse firma ingericht. Bij de inrichting werden zoveel mogelijk onderdelen 
van het oude huis, voornamelijk schouwen en lambrizeringen, opnieuw 
toegepast. Ook stucplafonds werden afgegoten en opnieuw aangebracht. De 
onderdelen dienden zoveel mogelijk als uitgangspunt van de verdere inrichting.
Ook bij de biljartzaal werd de lambrizering van de oude biljartkamer 
hergebruikt, hoewel het grootste deel nieuw in dezelfde trant moest worden 
bijgemaakt. Dezelfde stijlenrijkdom, die voor het eerst bij De Wittenburg was 
toegepast, treffen we ook op Duin en Kruidberg aan. Opmerkelijk is een serie 
bas-reliefs in de hal, van de Amsterdamse beeldhouwer M. Hack (naar ontwerp 
van J. J. van Nieukerken), die episoden uit het leven van J.T. Cremer voorstellen.

Met een aantal kunstenaars had het bureau Van Nieukerken al vaker 
samengewerkt. Zo werd beeldhouwer A. Alexander uit Den Haag ook nu weer 
uitgenodigd. Met anderen werd voor het eerst op Duin en Kruidberg kennis 
gemaakt. Beeldhouwer Louis Vreugde uit Haarlem, die zowel in steen, hout als 
in stuc werkte, werd vanaf Duin en Kruidberg bij ieder groot werk betrokken. Bij
de restauratie van De Voorst (1910-1911) hakte hij de sierva-zen voor de tuin 
en de kapitelen van de pilonen van het toegangshek. Bij de Martha-Stichting te 
Alphen aan de Rijn (1911-1926) kreeg elk gebouw een gevelsteen met motto 
van zijn hand. Bij het hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
te Den Haag, het Koloniaal Instituut te Amsterdam, overal waar gebeeldhouwd 
moest worden werd Louis Vreugde er bij betrokken. Voor siersmid A.J. 
Dingmans uit Amsterdam vormde Duin en Kruidberg eveneens het begin van 
een langdurige samenwerking met het bureau Van Nieukerken.

Duin en Kruidberg werd door alle aandacht die er aan kon worden besteed en 
de vrijwel onbeperkte middelen die ter beschikking stonden tot een landhuis 
dat het meest aan het ideaalbeeld van de Van Nieukerkens beantwoordde. 
Johannes van Nieukerken: 'de omstandigheden waren zoo bizonder gunstig. Het
is immers niet alledaagsch dat de Architect onbekrompen kan uitvoeren 't geen
hij gaarne wenscht en dat de bouwheer en echtgenoote zoodanig medeleven in
het werk, dat door hartelijke samenwerking kan bereikt worden, wat hen allen 
lief is.'103 Wat kasteel De Haar was voor P.J.H. Cuypers, was Duin en Kruidberg 
voor de Van Nieukerkens. Omdat er zo veel vaklieden op divers gebied 
meewerkten, werd het huis ook tot een staalkaart van waar de Nederlandse 
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ambachtsman op dat moment weer toe in staat was na het verval van het 
handwerk tijdens de voorgaande eeuw. Het huis Duin en Kruidberg is na kasteel
De Haar een van de grootste in Nederland gebouwde particuliere woningen. 
Het is qua grootte slechts te vergelijken met het kolossale landhuis De Hooge 
Vuursche bij Baarn van Eduard Cuypers dat omstreeks dezelfde tijd werd 
gebouwd. Sinds 1994 is Duin en Kruidberg in gebruik als conferentieoord van 
de ABN-AMRO Bank. Op het landgoed Duin en Kruidberg bouwde het bureau 
Van Nieukerken vervolgens in 1911/12 nog het huis Kennemergaarde voor 
Herbert Cremer, tweede zoon van J.T. Cremer.104 De palmenkas, waar Cremer 
zijn eigen tabak teelde, is in 1963 gesloopt.

Koninklijk Instituut voor de Tropen (1915-1926)

Sinds 1871 gevestigd in Paviljoen Welgelegen te Haarlem, kreeg het Koloniaal 
Museum tegen het einde van de eeuw steeds meer te kampen met 
ruimtegebrek. In 1910 ontstonden concrete plannen om het museum te 
verplaatsen naar Amsterdam. Het initiatief hiertoe

genomen door oud-minister van koloniën en ere-voorzitter van het bestuur van 
het museum dr J.T. Cremer en het Tweede-Kamerlid dr H.F.R. Hubrecht. Tegelijk 
werd het museum gereorganiseerd en er ontstond een breder opgevat 
Koloniaal Instituut; Cremer werd in 1911 voorzitter van de Raad van Beheer 
van de Vereeniging Koloniaal Instituut, Hubrecht werd vice-voorzitter. De eerste
taak van de vereniging was het bijeenbrengen van voldoende fondsen voor de 
bouw van het nieuwe onderkomen. De bouw- en inrichtingskosten, die 
aanvankelijk in 1911 werden geschat op ruim een miljoen gulden, maar 
uiteindelijk na voltooiing in 1926 zes miljoen bedroegen, werden vooral door 
particulieren bijeengebracht, met daarnaast subsidies van rijk (de 
Departementen van Koloniën en Binnenlandse Zaken) en gemeente 
Amsterdam. De namen van de stichters werden in marmer gebeiteld in de hal 
van het instituut aangebracht.

De in 1911 ingestelde bouwcommissie bestond uit onder meer prof. dr H.P. 
Wijsman, medicus en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, dr. J.W. 
IJzerman, voormalig hoofdingenieur bij de aanleg van de Sumatra spoorwegen 
en Frits A. Koch, architect uit Scheveningen. De Bouwcommissie kweet zich 
zorgvuldig van haar taak. Ze stelde een Programma van Eisen op, raadpleegde 
verschillende deskundigen over de keuze van de architect, en dacht er zelfs 
over om een prijsvraag uit te schrijven. Nadat het idee van een openbare 
prijsvraag was verlaten, werden in 1911 drie architecten uitgenodigd om een 
ontwerp te maken, J. Th.J. Cuypers, J.J. van Nieukerken en B.J. Ouendag; zij 
kregen hiervoor een honorarium van fl. 7000,-. Daar er in Nederland weinig 
vergelijkbare multifunctionele gebouwen bestonden, werden de drie 
architecten op kosten van de Vereeniging Koloniaal Instituut op studiereis 
gestuurd naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zij stuurden hun 
ontwerpen voor het nieuwe instituut in 1913 in.
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Ofschoon niet haalbaar binnen de begroting van 1,2 miljoen, gaf de Raad van 
Beheer de voorkeur aan het ontwerp van J.f. van Nieukerken. 'De gebouwen zijn
de meest plastische uitdrukking van de opvatting, welke de Vereeniging van 
haar taak koestert', aldus de leden van de Raad van Beheer, en voldeden 
'eenerzijds aan de eischen van schoonheid, anderzijds aan de eischen, welke 
onze ingewikkelde werkkring stelt.' Het gevraagde herziene plan dat wel 
binnen de begroting gebouwd zou kunnen worden, werd door ziekte van de 
architect gemaakt door een van diens zoons, M.A. van Nieukerken. Toen Van 
Nieukerken senior nog in 1913 overleed besloot de Raad van Beheer, na 
zorgvuldig inlichtingen te hebben ingewonnen, om met M.A. van Nieukerken 
verder te gaan. Waren de leden van de Bouwcommissie onverdeeld positief 
over het ontwerp, de Amsterdamse Schoonheidscommissie deelde dit 
enthousiasme niet. Met architect A. Salm G.Bzn als voorzitter en de directeur 
van Bouw- en Woningtoezicht J.W.C. Tellegen als secretaris, wees zij het 
ontwerp zeer beslist af. Het gebouwencomplex vormde te weinig een eenheid 
en paste met een veelheid aan stijlen ('bouwfragmenten' genoemd) niet bij de 
bestaande bebouwing.

Voorzitter Cremer van het Koloniaal Instituut vroeg in dit conflict de mening van
Jhr mr Victor de Stuers, voormalig referendaris van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappen. Deze roemde in zijn brief aan Cremer Van Nieukerkens 
ontwerp, noemde het 'goed en verstandig', terwijl hij het rapport van de 
Schoonheidscommissie als te weinig gemotiveerd bekritiseerde. Onverwacht 
resultaat van deze brief was dat het College van B. en W. het advies van de 
Schoonheidscommissie naast zich neer legde en de plannen goedkeurde. Uit 
protest trad de Schoonheidcommissie en bloc af. Overigens stond de 
Amsterdamse Schoonheidscommissie niet alleen in haar kritiek. Moderne 
architecten veroordeelden eveneens de eclectische, 'versleten' vormentaal. 
Terwijl de voorbereidingen voor de bouw al in volle gang waren, publiceerde 
architect J.F. Staal op 12 december 1914 een kritisch artikel in het tijdschrift 
Architectura, waarin hij stelde dat het Koloniaal Instituut en Museum een beter 
vormgegeven, modernere huisvesting verdiende. Met name de plattegrond 
vertoonde weinig samenhang en zag er volgens Staal uit 'als een gewelddadig-
tot-stand-gebrachte vereeniging van elkaar onverschillige, reeds bestaande 
gebouwen.' Hij concludeerde dat het voor de bouwkunst beter was wanneer dit 
ontwerp niet zou worden uitgevoerd.

Na grote vertragingen die vooral te wijten waren aan de materiaalschaarste 
door de Eerste Wereldoorlog, werd het Koloniaal Instituut op 9 october 1926 
door koningin Wilhelmina geopend. In het Oosterpark was een multifunctioneel 
gebouw verrezen op complexe plattegrond. De beletage van het Koloniaal 
Instituut omvat een risalerende ingangspartij, een vierkante hal met naar 
achter uitgebouwde grote aula. Rechts van de hal bevinden zich de centrale 
bibliotheek en magazijnen, terwijl links ervan evenwijdig aan voor- en 
achtergevel cursuslokalen zijn gesitueerd, gescheiden door een middengang. 
Het museumgebouw heeft een eigen ingang aan de Linnaeusstraat. Een 
inpandige vestibule geeft toegang tot de grote overdekte lichthal (24x40 
meter), die aan de linkerzijde geflankeerd wordt door zalen voor de afdeling 
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Volkenkunde en rechts voor de afdeling Handelsmuseum. Links van het 
museumgebouw bevinden zich in een aparte vleugel de ruimtes voor de 
museumstaf. Naast dit dienstgebouw verrees in 1967 het Internationaal 
Centrum. Op de hoek van de Mauritskade en de Linnaeusstraat worden aan de 
straatzijde de gebouwen van Instituut en Museum verbonden door een laag 
verbindingsgebouw op kwartrond grondvlak (kwadrant), waarin de 
studiecollectie en dienstvertrekken van de afdeling Handelsmuseum werden 
gesitueerd.

De gevel aan de Mauritskade heeft een sterk risalerende ingangspartij met drie
toegangen, waarvan met name de middelste uitbundig is versierd met 
beeldhouwwerk. De vier bouwlagen van de middenpartij worden in de 
middelste travee bekroond met een eclectische 'klokgevel', de twee 
flankerende traveeën eindigen in torenvorm met schilddak. De terugliggende 
zijvleugels tellen twee bouwlagen op een plint met souterrain. Het zadeldak 
van de cursusvleugel heeft een reeks dakkapellen met hoge topgevels, 
corresponderend met de vensters in de gevel eronder. De museumgevel aan de
Linnaeusstraat telt drie bouwlagen, eveneens op een plint met souterrain. De 
licht uitspringende ingang wordt bekroond met een eclectische topgevel. De 
middenpartij wordt geflankeerd door twee, vier bouwlagen tellende torens met 
tentdak, bekroond met een slanke Welse helm. De overwegend met 
segmentvormige ontlastingsbogen afgesloten vensters zijn bij de 
middenrisaliet over twee bouwlagen opgetrokken. Het kwadrant dat beide 
gebouwen verbindt is slechts één bouwlaag hoog en heeft eveneens een 
souterrain. De twaalf beelden die de balustrade van het kwadrant hadden 
moeten sieren, met voorstellingen van diverse takken van bedrijvigheid en 
historische feiten, zijn na de voorstudies in klei uit geldgebrek nooit verder 
uitgewerkt. Alle gevels vertonen een veelheid aan venstervormen. Naast de 
nog ter sprake komende natuurstenen elementen zijn aan alle gevels in ruime 
mate smeedijzeren muurankers en siermetselwerk aangebracht.

De in baksteen uitgevoerde gebouwen werden aan in- en exterieur kostbaar 
opgesierd door ruime toepassing van graniet, marmer, gebeeldhouwde Franse 
kalksteen en muurschilderingen. Met uitzondering van de kap van de lichthof 
van het museum, waren alle kappen uitgevoerd in hout. Voor de grote, open 
kapconstructie van de aula was niet minder dan 120 m3 Amerikaans 
grenenhout nodig. In de kap en aan de consoles zijn personificaties van de 
verschillende takken van wetenschap aangebracht. De open dakstoel van de 
leeszaal in de Centrale Bibliotheek is eveneens met toepasselijke 
personificaties versierd. Ook elders in het interieur en aan de gevels van het 
exterieur is in ruime mate figuratief, symbolisch bedoeld beeldhouwwerk 
aangebracht, waaraan meer dan tien beeldhouwers korter of langere tijd 
werkten. Met de decoraties heeft een speciaal hiervoor in het leven geroepen 
Commissie voor Symboliek zich van 1916 tot 1927 bezig gehouden. Deze 
bestond uit voorzitter jhr ir B.W.F, van Riemsdijk (de directeur van het 
Rijksmuseum), en de leden dr J.W. IJzerman, prof. J.C. Eerde (directeur van de 
afdeling Volkenkunde van het Instituut), G.B. Hooijer (oud-militair van de 
Topografische Dienst in Indië) en een algemeen secretaris. De onderwerpen 
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van de decoraties zijn te veelomvattend om in het korte bestek van deze 
beschrijving volledig op te noemen. Zij hadden onder meer betrekking op 
personen en gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis (vooral 
Nederland als zeevarende natie), onderwerpen met betrekking tot de tropen, 
de verschillende religies en symbolen verwijzend naar handel en 
wetenschappen. De Commissie voor Symboliek had tevens tot taak om voor de
decoratieve elementen kunstenaars aan te trekken. Aan het Tropeninstituut 
heb-ben onder meer de volgende beeldend kunstenaars meegewerkt: J.A.H. 
Alexander (1863-1942), J. Bronner (1881-1972), A.S.N.L. Dupuis (1877-1937), J. 
Kaas (1898-1972), W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950), H. Paulides (1892-1967), 
N.J. van Ravensteijn (1872-1942), W.M. Retera (1858-1939), J.C. van der Ven 
(1896-1930) en J.L. Vreugde (1868-1936). De majolica decoraties in de centrale
hal zijn van de hand van Alexander en werden gebakken bij de bekende Delftse
aardewerkfabriek De Porcelijne Fles.

Een aparte vermelding verdient de marmeren stoffering van de entreehal van 
het Instituut. Aan vloeren, pilaren, wanden, trappen en balustraden zijn twaalf 
soorten en kleuren marmer verwerkt. De compositie ervan werd verzorgd door 
de Italiaanse professor E. Quagligno. Bijzonder fraai zijn de kleuren en patronen
op de grote vlakken, met name op de vloer. De platen zijn zo gezaagd dat de 
marmeraders een symmetrisch patroon vormen, als een tapijt. De groene 
marmersoort 'vert polcevera' is inmiddels zeer schaars; de groeve wordt alleen 
nog geëxploiteerd voor restauratiedoeleinden.

De naam van het Koloniaal Instituut werd na de uitroeping van de Indonesische
onafhankelijkheid veranderd in Indisch Instituut en in 1950 nogmaals 
veranderd in Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).Van 1968 tot 1978 hadden
restauraties en een herindeling plaats. Onder meer werd de ingang van het 
museum op straatniveau gebracht, waarbij een aantal oorspronkelijke 
beeldhouwwerken zijn verwijderd. In 1989 is nogmaals een omvangrijk herstel- 
en uitbreidingsplan in uitvoering genomen.

Huize Hoevelaken te Hoevelaken (1925)

Bij de bouw van het nieuwe kantoor van de NHM in Den Haag kregen de Van 
Nieukerkens voor het eerst te maken met C.f .K. van Aalst uit Amsterdam, die 
in 1912 J.T. Cremer als president van de Nederlandsche Handel Maatschappij 
was opgevolgd.105 De samenwerking en het resultaat werd door Van Aalst 
dermate gewaardeerd, dat hij hen in 1925 vroeg om hem te adviseren bij de 
verbouw c.q. grootscheepse uitbreiding van het oude buiten Hoevelaken, dat 
Van Aalst kort tevoren had gekocht.

Huize Hoevelaken was een eenvoudig huis met vrij kleine vertrekken, die 
zodanig waren gegroepeerd dat een indeling naar de eisen van de tijd niet 
goed mogelijk was. Daarbij kwam dat het huis eigenlijk te dicht op de weg lag. 
Toen werd ingezien dat er met het oude huis niet veel viel te beginnen, werd 
besloten het te slopen en ongeveer 60 meter verder van de weg een nieuw 
neer te zetten. Aanvankelijk wenste Van Aalst een eenvoudig huis, vooral niet 
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te groot, geen Duin en Kruidberg. De eerste schetsen tonen een groot 
herenhuis, maar naderhand wenste Van Aalst toch meer een kasteel-type. 
Hierop maakten de Van Nieukerkens een groot aantal schetsen, met een even 
zo grote verscheidenheid aan stijlen en typen, van een zestiende-eeuws 
'Wittenburg-type' met een vierkante toren en trapgevels tot een geheel 
vierkant achtiende-eeuws classicistisch bouwwerk. Uiteindelijk kwam een 
combinatie tot stand, een gebouw met een zeventiende-eeuws uiterlijk maar 
op een onregelmatige plattegrond.106 Het gebouw, met zijn trapsgewijs naar 
achteren springende voorgevel, vertoont veel overeenkomst met het kasteel 
Middachten bij Arnhem, terwijl de polygonale toren met zijn sierlijke spits lijkt 
te zijn geïnspireerd op een van de twee torens van Huize Weldam bij Goor.

Het interieur geeft weer een combinatie van een hal met een brede gang te 
zien. De hal heeft hier nog de oude sleutelfunctie; de dienstafdeling met eigen 
diensttrap werd hier in een aparte vleugel ondergebracht. Voor de rijke 
aankleding van het interieur werd veel gebruik gemaakt van materiaal dat 
afkomstig was uit oude Amsterdamse huizen. Van Aalst woonde zelf op 
Herengracht 502 en van dit huis, maar ook van andere huizen waarbij door 
sloop of verbouwing materiaal vrij kwam, werden onderdelen overgenomen. De
zitkamer van mevrouw Van Aalst werd het rijkst uitgevoerd, met Lodewijk XVI-
betimmeringen afkomstig uit het pand Keizersgracht 610, waaronder dessus 
deportes met schilderingen van De Lairesse en een schoorsteenmantel met 
doeken van d'Hondecoeter. In de salon kwamen Lodewijk XV-betimmeringen en
beschilderde plafonds van Jacob de Witt, in de bibliotheek Lodewijk XIV 
betimmeringen, enzovoort. ledere kamer kreeg zijn eigen cachet. Het spreekt 
voor zich dat de oude betimmeringen en schilderijen slechts met veel passen 
en meten in het nieuwe huis konden worden geplaatst. Er moest daarnaast 
veel worden bijgemaakt en nieuw worden geschilderd. Ook het stucwerk werd 
aan de betimmeringen aangepast. In 1927 was het huis voltooid. Van Aalst was
een verwoed schilderijenverzamelaar en hoewel het nieuwe huis niet klein was,
was er al vrij snel geen plaats meer om al zijn doeken op te hangen. Door het 
bureau Van Nieukerken werd daarom in 1930 bij het huis een speciale 
schilderijenzaal gebouwd107.

Al tijdens de bouw werd rond het huis door Piet Wattez begonnen met de 
aanleg van een uitgestrekte tuin in zogenaamde gemengde stijl, een 
combinatie van een geometrische tuin met een landschapstuin, met daarin 
sterrebossen, doolhoven, vijvers met bruggetjes, moestuinen, gazons en 
slingerpaden. Het huis zelf is, evenals De Wittenburg en Duin en Kruidberg aan 
een grote vijver gelegen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd Huize Hoevelaken, dat in 1943 door 
de Duitsers werd gevorderd, door aanvallen van de Engelse luchtmacht zwaar 
gehavend. Vlak na de oorlog werd het huis een doorgangskamp voor 
repatriërende Canadese militairen. In deze periode werd huize Hoevelaken zo 
mogelijk nog grotere schade toegebracht en totaal uitgewoond108. In 
november 1945, toen het huis aan de rechtmatige eigenaar C.J.K. van Aalst, 
een kleinzoon van de oude C.J.K. van Aalst, werd teruggegeven, werd daarom 
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het bureau Van Nieukerken ingeschakeld om het herstel ter hand te nemen. In 
1948 was dit herstel voltooid109.

Huize Hoevelaken was het laatste grote werk waarbij de Van Nieukerkens in 
staat waren een aantal ambachtskunstenaars - beeldhouwer, stucadoor, 
ciseleur en schilder - bij hun werk te betrekken. Het landhuis huisvest thans het
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Noten

1. Belinfante, 1929.

2. Ibelings, 41.

3. De Jong, 3. Het archief werd door Rob de Jong, student Kunstgeschiedenis 
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vervolgens onderwerp van diens doctoraalscriptie. Enkele dossiers zijn tot op 
heden in het bezit gebleven van het Haags Gemeentemuseum.

4. Crommelin, passim.

5. Van Nieukerken, 1942-1962, 987.

6. Belinfante, 6.

7. Belinfante, 6.

8. Een diepgaand onderzoek naar het werk van Isaac Gosschalk is gedaan door
Wilfred van Leeuwen. Veel van de hier aangehaalde gegevens over Godschalk 
zijn gebaseerd op Van Leeuwens artikel 'Rationeel en schilderachtig. Isaac 
Gosschalk en het begin van de neorenaissance in Nederland', 1987.

9. Mutters; Belinfante; Van Leeuwen, passi,.

10. Rosenberg, Vaillant, Valentijn, 1.

11. Rosenberg, Vaillant, Valentijn, 4.

12. Van Holthe tot Echten, 194-195.

13. Van Holthe tot Echten, 193.

14. Zie ook Van Holthe tot Echten, bijlage II, brief Victor de Stuers aan J.,A. 
Royer.

15. Van Nieukerken, 1942-1962, 15-16.

16. Van Nieukerken, 1942-1962, 62.

17. Van Holthe tot Echten, 199.
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'...toute forme, qui n'est pas indiqué par la structure, doit être repossée.'Over 
de verspreiding van de ideeën over rationeel bouwen in Nederland zie: De 
Groot, passim.
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28. Van Nieukerken, 1885, 41.

29. Van Nieukerken, 1942-1962, 89-92.

30. Van Nieukerken, 1942-1962, 91.

31. 'Arti et Industriae...', Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 14 
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32. De Nieuwe Courant, 26 oktober 1908.

33. Botman, Van den Heuvel, 11. Zie ook: Milde, 286, 293, 295.

34. Bouwkundig Tijdschrift, 1882, 29.

35. Botman, Van den Heuvel, 13.

36. Rosenberg, Vaillant, Valentijn, 325.
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38. De Bouwwereld, 1922, 53.



100 Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

NIEU

39. Van Leeuwen, 38.

40. Bock, 238-240. Zie ook: Baalman, Krabbe 1988, 1991 en 1997 en Van der 
Woud.
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Hollandse renaissancestijl met trapgevels, ontlastingsbogen en opvallende 
muurankers.

105. Voor C.J.K. van Aalst zie ook: Charité (ed.), Den Haag 1979, II, 1-2.

106. Van Nieukerken, 1942-1962, 622, 677; Huize Hoevelaken, Archief 
NAi/NIEU378, 379.
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"Ridderhofstad Broekhuizen" voor Ridder Pauw van Wieldrecht; 
Amerongen
1897

NIEU10 bestek en correspondentie
NIEU11 tekeningen;

NIEU.110348727
Herenhuis op het Museumplein voor de familie Bierens de Haan; 
Amsterdam
1912

NIEU12 bestek en correspondentie
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NIEU13 tekeningen;

NIEU14 Laboratorium voor de Gezondheidleer met een afdeling voor 
Tropische- en Scheepshygiëne; Amsterdam
1914
bestek en correspondentie

NIEU.110348732
Verbouwing van het woonhuis van de familie Jonas van 's Heer 
Arendskerke aan de Herengracht 524; Amsterdam
1918

NIEU15 bestek en correspondentie
NIEU16 tekeningen;

NIEU.110348653
"Koloniaal Instituut" voor de vereniging "Koloniaal Instituut"; 
Amsterdam
(1910) 1920-1930

NIEU17 bestek en correspondentie
NIEU18 bestek en correspondentie
NIEU19 bestek en correspondentie
NIEU20 bestek en correspondentie
NIEU21 bestek en correspondentie
NIEU22 bestek en correspondentie
NIEU23 tekeningen; interieur
NIEU24 tekeningen; interieur
NIEU25 tekeningen; interieur

dossierdeel bevat o.a.
Perspectief van de grote centrale tentoonstellingshal

NIEU26 tekeningen; interieur
NIEU27 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU28 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU29 tekeningen; interieur
NIEU30 tekeningen; interieur
NIEU31 tekeningen; fundering en dak
NIEU32 tekeningen; fundering en dak
NIEU33 tekeningen; diversen
NIEU34 tekeningen; interieur
NIEU35 tekeningen; interieur
NIEU36 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU37 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU38 tekeningen; diversen
NIEU39 tekeningen; interieur
NIEU40 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU41 tekeningen; diversen
NIEU42 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU43 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU44 tekeningen; diversen
NIEU45 tekeningen; schetsen
NIEU46 tekeningen; plattegronden, gevels en doorsneden
NIEU47 tekeningen; interieur
NIEU.110348685 foto's (1), 25 stuks

NIEUph6 'Kol-Inst. A'dam, Bel Etage-vloer'
1 foto
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Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph9 'Kol-Inst. A'dam, betonbogen museumhal'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph10 'Opname van De Kondor, onderbouw Koloniaal Instituut, aug1918,
gezien vanaf een punt voor de afdeling Volkenkunde'

1 foto
Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam) en schetsen van de maten (op de 
achterzijde van de foto).

NIEUph11 'Kol-Inst. A'dam, Funderings kwadranten'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph12 'Kol-Inst. A'dam, museum, Bel-Etage'
1 foto

NIEUph13 'Kol-Inst. A'dam, betonbogen museumhal'
1 foto

NIEUph14 'Kol-Inst. A'dam, betonbogen en vloer 2e verdieping'
1 foto

NIEU.110349138 foto (zoek)
NIEU.110349140 foto (zoek)
NIEUph18 'Kol-Inst. A'dam, Bel-Etage vloer, kwadrant'

1 foto
Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph19 'Kol-Inst. A'dam, fundering studieafdeling'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph20 'Kol-Inst. A'dam, fundering Aula en lokalen'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph21 Kol-Inst. A'dam, zicht vanuit dakraam over geheel
1 foto

NIEUph22 'Kol-Inst. A'dam, Bel-Etage-vloer museum'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam) en schetsen (op de achterzijde van de
foto).

NIEUph25 'Kol-Inst. A'dam, Betonbogen Museumhal'
1 foto

NIEU.110349149 foto (zoek)
NIEUph27 'Kol-Inst. A'dam, pijler museum hal, opstelling in Carrara'

1 foto
NIEUph28 'Kol-Inst. A'dam, pijler museum hal, opstelling in Carrara'

1 foto
NIEUph29 'Kol-Inst. A'dam, pijler centrale hal, opstelling in Carrara'

1 foto
NIEU.110348686 foto's (2), 53 stuks

NIEUph30 Koloniaal Instituut gezien vanuit park
1 foto

NIEUph31 Koloniaal Instituut, vloer Bel-etage
8 april 1921 1 foto
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NIEUph32 Koloniaal Instituut, wapening en metselwerkzaamheden centrale 
hal
8 april 1921 1 foto

NIEUph33 Koloniaal Instituut, vloer verdieping
8 april 1921 1 foto

NIEUph34 Koloniaal Instituut, vloer museum
11 mei 1921 1 foto

NIEUph35 Koloniaal Instituut, vloer Bel-etage
8 maart 1921 1 foto

NIEUph36 Koloniaal Instituut, vloer Bel-etage
11 mei 1921 1 foto

NIEUph37 Koloniaal Instituut, vloer Bel-etage met muren
10 mei 1921 1 foto

NIEUph38 Koloniaal Instituut, vloer
11 mei 1921 1 foto

NIEUph39 Koloniaal Instituut, vloer verdieping met begin wenteltrap
1 juni 1921 1 foto

NIEUph40 Koloniaal Instituut, vloer verdieping en zijvleugel op hoogte
7 juni 1921 1 foto

NIEUph41 Koloniaal Instituut, vloer museum
11 mei 1921 1 foto

NIEUph42 Koloniaal Instituut, steigerwerk met zogenaamde staande Juffers
7 juni 1921 1 foto

NIEUph43 Koloniaal Instituut, baksteen depot
7 juni 1921 1 foto

NIEUph44 Koloniaal Instituut, overzicht deel bouwplaats
1 juni 1921 1 foto

NIEUph45 Koloniaal Instituut, vloer verdieping
7 juni 1921 1 foto

NIEUph46 Koloniaal Instituut, overzicht bouwplaats
7 juni 1921 1 foto

NIEUph47 Koloniaal Instituut, vlag in top voor bereiken hoogste punt
16 juli 1921 1 foto

NIEUph48 Koloniaal Instituut, steigerwerk museum
14 juli 1921 1 foto

NIEUph49 Koloniaal Instituut, vloer 1e verdieping D
14 juli 1921 1 foto

NIEUph50 Koloniaal Instituut, 'Trap van secretariaat naar centrale hal'
1 foto

NIEUph51 Koloniaal Instituut, 'Gezicht van centrale hal naar aula'
1 foto

NIEUph52 Koloniaal Instituut, 'Centrale hal, opgang naar aula'
1 foto

NIEUph53 Koloniaal Instituut, museum
23 augustus 1921 1 foto

NIEUph54 Koloniaal Instituut, overzicht bouwplaats
30 augustus 1921 1 foto

NIEUph55 Koloniaal Instituut, eerste deel van spantwerk dak
30 augustus 1921 1 foto

NIEUph56 Koloniaal Instituut, eerste deel van spantwerk dak
30 augustus 1921 1 foto

NIEUph57 Koloniaal Instituut, 'Vestibule museum'
26 oktober 2921 1 foto

NIEUph58 Koloniaal Instituut, 'Vestibule museum'
26 oktober 1921 1 foto

NIEUph59 Koloniaal Instituut, 'Vestibule museum'
20 oktober 1921 1 foto



NIEU Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

113

NIEUph60 Koloniaal Instituut, 'Op den voorgrond: links achtertoren museum,
rechts kwadrant. Op den achtergrond: kap afd. cursuslokalen en 
kap boekerij'.
25 oktober 1921 1 foto

NIEUph61 Koloniaal Instituut, 'Vestibule museum'
26 oktober 1921 1 foto

NIEUph62 Koloniaal Instituut, vooraanzicht
1 foto

NIEUph63 Koloniaal Instituut, restant Oosterbegraafplaats
1 foto

NIEUph64 Koloniaal Instituut, vloer Bel-etage
8 maart 1921 1 foto

NIEUph65 Koloniaal Instituut, lege bouwput / ontruimen Oosterbegraafplaats
30 december 1951 1 foto

Met aantekening 'naar de Zuiderbrug' (?).
NIEUph66 Koloniaal Instituut, tuin met zicht op achtergevel

1 foto
NIEUph67 Tekening; ontwerp deel interieur

1 foto
NIEUph68 Koloniaal Instituut, 'museum, achtergalerij'

1 foto
NIEUph69 Koloniaal Instituut, 'afdeling Volkenkunde'

1 foto
NIEUph70 Koloniaal Instituut, 'Fietsenbergplaats met gang in afd. 

Cursuslokalen'
1 foto

NIEUph71 Perspectieftekening; voorzijde Koloniaal Instituut
1 foto

NIEUph72 Koloniaal Instituut, achtergevel tuinzijde
1 foto

NIEUph73 Koloniaal Instituut, zicht vanaf Mauritskade met voorgevel in 
steigers

1 foto
NIEUph74 Koloniaal Instituut, deel achtergevel met restant 

Oosterbegraafplaats
1 foto

NIEUph75 Koloniaal Instituut, zicht op achtergevel met restant 
Oosterbegraafplaats

1 foto
NIEUph76 Koloniaal Instituut, westelijke gevel

1 foto
NIEUph77 Koloniaal Instituut, westelijke gevel

1 foto
NIEUph78 Koloniaal Instituut, deel achtergevel tuinzijde

1 foto
NIEUph79 Koloniaal Instituut, achtergevel tuinzijde

1 foto
NIEUph80 Koloniaal Instituut, achtergevel met restant Oosterbegraafplaats

1 foto
NIEUph81 Koloniaal Instituut, kapconstructie toren

1 foto
NIEUph82 Koloniaal Instituut, aanzicht Noordgevel met 'kwadrant', in 

aanbouw
1 foto

NIEUph83 Koloniaal Instituut, aanzicht Oostgevel, in aanbouw
1 foto

NIEU50 presentatietekening
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NIEU51 presentatietekening
NIEU52 Perspectieftekening van het interieur van een ontvangstzaal in het Koninklijk 

Instituut

NIEU53 Bestek indeling van de stands voor de jubileumtentoonstelling; 
Amsterdam
1938

NIEU54 Ontwerptekeningen voor een nieuw Raadhuis in kader van de 
Raadhuisprijsvraag van 1935; Amsterdam
1935

NIEU55 Tekeningen betreffende het "Damvraagstuk"; Amsterdam
z.jr.

NIEU.110348741
Verbouw van Paleis het Loo; Apeldoorn
1898

NIEU56 tekeningen;
NIEU.110348743 foto's, 11 stuks

NIEUph84 'Tuinbeeld, beeldhouwer [August] Alexander'
1 foto

NIEUph85 Tuinbeeld, beeldhouwer August Alexander
1 foto

NIEUph86 Ornamentele stenen lijst, beeldhouwers Alexander & Engels, Den 
Haag

1 foto
Carte-de-Visite.

NIEUph87 Tuinbeeld, beeldhouwer August Alexander
1 foto

NIEUph88 Interieur; schouw in vestibule, August Alexander
1894 1 foto

NIEUph89 Interieur; portaal in vestibule, August Alexander
1 foto

NIEUph90 Wapen en guirlande
1 foto

Op het hout is een naamkaartje bevestigd met 
'August Alexander den Haag'.

NIEUph91 Interieur; sculptuur in nis in vestibule, August Alexander
1 foto

Met handtekening van J.J. van Nieukerken.
NIEUph92 Interieur; omlijsting spiegel boven schouw in vestibule, August 

Alexander
1 foto

NIEUph93 foto
1 foto

NIEUph94 foto
1 foto

NIEUph95 foto
1 foto

NIEU58 Nederlands Hervormd Diaconessenhuis aan de Van Lawick van 
Pabststraat; Arnhem
1929
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geschreven documenten

NIEU59 Ontwerptekeningen voor een buitenhuisje; Assen
1908

NIEU60 Ontwerptekeningen voor een villa, Baarn
1902

NIEU.110348762
Sanatorium, Beekbergen
1909 -1910

NIEU61 bestek en correspondentie
NIEU62 tekeningen;
NIEU.110348765 foto's, 8 stuks

NIEUph96 foto
NIEUph97 foto
NIEUph98 foto
NIEUph99 foto
NIEUph100 foto
NIEUph101 foto
NIEUph102 foto
NIEUph103 foto

NIEU.110348774
Verbouw van het landhuis "Lijdenstein" en nieuwbouw van een 
dienstgebouw op het landgoed "Lijndenstein" voor de 
"Corneliastichting"; Beetsterzwaag
1913 - 1917

NIEU64 bestek en correspondentie
NIEU65 tekeningen;

NIEU66 Ontwerptekeningen van het Raadhuis; Beetsterzwaag
1916

NIEU.110348779
Verbouw van het huis "De Hartekamp" voor de familie Schmidt van 
Gelder; Bennebroek
1910

NIEU67 bestek en correspondentie
NIEU68 tekeningen;

NIEU.110348780
Verbouw van het huis "Westerhout" en nieuwbouw van een 
knechtswoning op het landgoed "Westerhout" voor de familie 
Jonkheer Boreel; Beverwijk
1896 - 1905

NIEU69 bestek en correspondentie
NIEU70 tekeningen;
NIEUph104 'Westerhout te Beverwijk, tijdens den bouw, 22 april (18)97, 1 foto

NIEU.110348787
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Verbouw van het huis van de familie Tydeman aan de 
Delpratsingel; Breda
1897

NIEU72 bestek en correspondentie
NIEU73 tekeningen;
NIEU.110348790 foto's, 2 stuks

NIEUph105 Interieur; 'Zaal'
1 foto

NIEUph106 foto interieur

NIEU.110348793
Restauratie van de Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk; Breda
1911-1913 (1956)

NIEU75 bestek en correspondentie
NIEU76 tekeningen;
NIEU.110348796 foto's, 192 stuks

NIEUph107 'I Noordzijde Westpijler, Carrillon-Lantaarn, Toren Breda'
januari 1948 1 foto

NIEUph108 'II Westzijde Zuidpijler, Carrillon-Lantaarn, Toren Breda'
Januari 1948 1 foto

NIEUph109 'III Zuidzijde Oostpijler, Carrillon-Lantaarn, Toren Breda'
Januari 1948 1 foto

NIEUph110 'Toren Grote kerk Breda, portaalboog Zuidzijde'
21 jan 1948 1 foto

NIEUph111 'Toren Grote kerk Breda, portaalboog Noordzijde Westpijler'
21 jan 1948 1 foto

NIEUph112 Toren Grote kerk Breda, portaalboog Oostzijde
1 foto

NIEUph113 'Toren Grote kerk Breda, Triforiumeinde, Noordzijde'
21 jan 1948 1 foto

NIEUph114 'Toren Grote kerk Breda, Triforiumeinde, Zuidzijde'
21 jan 1948 1 foto

NIEUph115 'Toren Grote kerk Breda, portaalboog Oostzijde'
21 jan 1948 1 foto

NIEUph116 'Toren Grote kerk Breda, portaal loden dagzijde - Noordwestpijler'
21 jan 1948 1 foto

NIEUph117 'Gewelf boven de klokkenzolder met uitkraging voor hat achtkant.
Zuid-Oosthoek met wenteltrap naar 50+'
12 sept 1949 1 foto

NIEUph118 'Grote klok met klepel en hamer in ijzeren klokkenstoel, voor de 
demontage'
12 sept 1948 1 foto

NIEUph119 'Oostwand , 23m+'
1 foto

NIEUph120 'Oostwand onder de kerkkap, 23+, aangewerkte spantbalk en 
scheur'
nov 1949 1 foto

NIEUph121 'Wapening van de hoekverankering op 37+'
1 foto

NIEUph122 'Westkant-Noordergat na het wegnemen der Eiken balk op 37+'
20 okt 1949 1 foto

NIEUph123 'Vloer 37+ Oostwand Zuidergat na het wegnemen van de Eiken 
balk'
20 oct 1949 1 foto
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NIEUph124 'Vloer 37+ Oostwand Zuidergat na het wegnemen van de Eiken 
balk'
20 oct 1949 1 foto

NIEUph125 'Doorgang in de Westwand naar de omloop, na het slopen van de 
vloer op 37+'
20 oct 1949 1 foto

NIEUph126 'Westkant op 37+ na het uithakken der balkgaten'
25 oct 1949 1 foto

NIEUph127 'Oostwand Zuidergat na het openhakken van het balkgat op 37+'
25 oct 1949 1 foto

NIEUph128 'Oostwand toren onder de kerkkap, toegang tot de toren vanuit 
kerkkap'
nov 1949 1 foto

NIEUph129 'Doorgang van de toren naar het kerkdak, Oostwand, 23+'
nov 1949 1 foto

NIEUph130 'Anker in de Noord-Westhoek, door de steunbeer, 23+'
nov 1949 1 foto

NIEUph131 'Wapening vloer 37+, Noord-Oosthoek'
nov 1949 1 foto

NIEUph132 'Doorgang op 23+ naar het Zuiderbordes, na het slopen van de 
vloer'
nov 1949 1 foto

NIEUph133 'Oostkant, boven de gewelven van de kerk'
1 foto

NIEUph134 'Scheur in de boog, begane grond Oostkant, vanuit de kerk 
gezien'
Jan 1951 1 foto

NIEUph135 'Scheur in de boog, begane grond Oostkant, vanuit de kerk 
gezien'

1 foto
NIEUph136 'Torenmuur achter het orgel, vanuit de kerk'

1 foto
NIEUph137 'Bekroning traptoren tegen de Zuidwest steunbeer op 40m+'

aug 1949 1 foto
NIEUph138 'Boren in de Westwand op 13m+, voor aanbrengen der 

hamerstukken'
aug 1949 1 foto

NIEUph139 'Toren Zuid-Oosthoek van 20-40m+'
Aug 1949 1 foto

NIEUph140 'Zuid-Oost steunbeer vanuit de goot v/h kerkdak met toegang 
wenteltrap naar de lage goot'
aug 1949 1 foto

NIEUph141 Toren Grote kerk
1 foto

NIEUph142 'Poortje onder de lage kappen naar de kapel op 13+, 
oorspronkelijke breedte rechts te zien'
aug 1949 1 foto

NIEUph143 'Beëindiging traptoren tegen de Zuidwest steunbeer 40m+ vanaf 
de Zuider Balustrade 37m+'

1 foto
NIEUph144 'Verankering van het orgel met balken aan de vloerbalken op 

13m+'
aug 1949 1 foto

NIEUph145 'Doorgang in de Noordwand op 13m+ van binnen, na het 
opbreken van de vloer'
aug 1949 1 foto
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NIEUph146 'Poortje in de Zuidmuur op 13+ naar de lage kappen'
aug 1949 1 foto

NIEUph147 'Eiken koppelbalken in de vloer op 13m+, naar het Oosten'
aug 1949 1 foto

NIEUph148 'De Noord-Oost hoek op 13+, na het wegnemen van de vloer en 
puin, begin van het hakken voor de betonbalken'
aug 1949 1 foto

NIEUph149 'Pinakel op 50m+ Noordkant Oost, doorgescheurd.'
aug 1949 1 foto

NIEUph150 'Onderdorpel galmgat op 39m+, Westkant Zuid'
sept 1949 1 foto

NIEUph151 'Blindtraceringen op 20+ Zuidkant'
sept 1949 1 foto

NIEUph152 'Traceering op 48m+ Westkand Zuid'
sept 1949 1 foto

NIEUph153 'Balustrade 50m+ Westkant aanzet tegen Zuid-Westhoek pinakel'
sept 1949 1 foto

NIEUph154 'Steiger met lift en schijvenhuisje op 69+m 4e omloop'
sept 1949 1 foto

NIEUph155 'Toegang torentrap in de Zuid-West steunbeer'
sept 1949 1 foto

NIEUph156 'Zuidoost steunbeer met aanzet luchtboog boven de lage kap'
sept 49 1 foto

NIEUph157 'Balustrade Zuidkant op 23m+ met toegang tot traptoren'
aug 1949 1 foto

NIEUph158 'Steiger en liftschacht Westzijde toren'
juni 1949 1 foto

NIEUph159 'Bescherming Zuid en Oostzijde van den Toren'
April 1950 1 foto

NIEUph160 'Zuidzijde schip en lage beuk bij aansluiting toren'
april 1950 1 foto

NIEUph161 'Betonkolom en galmgaten Oostzijde'
april 1950 1 foto

NIEUph162 'Derde kap over Zuider zijbeuk'
mei 1950 1 foto

NIEUph163 'Spanten van de derde kap over de Zuider zijbeuk'
mei 1950 1 foto

NIEUph164 Lift tegen kerktoren
1 foto

NIEUph165 'Toren in de steiger'
10 april 1950 1 foto

NIEUph166 'Betonkuipen om de pijlers van het achtkant'
april 1950 1 foto

NIEUph167 'Luchtboog Noordzijde'
mei 1950 1 foto

NIEUph168 'Wachter Zuid Oost, naar het Zuiden gezien'
26 juni 1950 1 foto

NIEUph169 'Spiltrap in Zuid-Oost steunbeer'
26 juni 1950 1 foto

NIEUph170 'Torenruimte op 30m+ Oostwand'
juni 1950 1 foto

NIEUph171 'Torenruimte op 30m+ Oostwand'
juni 1950 1 foto

NIEUph172 'Zuid-Westhoek op 45m+'
juni 1950

NIEUph173 'Het inhakken voor de betonbalken 43.70m+ Zuid-Westhoek'
Juni 1950 1 foto



NIEU Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

119

NIEUph174 'Balustrade 50m+, Oostkant naar het Noorden'
1 foto

NIEUph175 'Oostkant Middenpenant 48m+'
1 foto

NIEUph176 'Balustrade Oostkant onder 50m+ naar het Noorden'
1 foto

NIEUph177 'Zuiderzijbeuk, vijfde raam vanaf transept'
1 foto

NIEUph178 'Zuiderzijbeuk, Doopkapel'
1 foto

NIEUph179 'Zuiderzijbeuk, Doopkapel'
1 foto

NIEUph180 'Monteren van de steigervoet van de toren, Noordzijde 37m+'
febr 1950 1 foto

NIEUph181 'Noorder zijbeuk, uithakken en nieuw invoegen der gewelfvelden'
1 foto

NIEUph182 'De opbouw van de derde luchtboog Noordzijde'
1 foto

NIEUph183 'Fiaal (of pinakel) en kruisbloem, balustrade kooromgang'
1 foto

NIEUph184 'Kappen over de Consisitoriekamer'
1 foto

NIEUph185 'Steunbeer en ramen van het koor'
1 foto

NIEUph186 'Dakruiter, Grote kerk Breda'
1 foto

NIEUph187 'Eerste steigerjuk voor de Noordzijde wordt opgehesen'
1 foto

NIEUph188 'Zuidertransept, Westzijde'
1 foto

NIEUph189 'Derde puntgevel Zuid'
24 juni 1950 1 foto

NIEUph190 'Kettinganker in de wand van de spiltrap in Zuid-Oostelijke 
steunbeer'

1 foto
NIEUph191 'Mantel Uurwerkkamer, Restauratie'

juni 1950 1 foto
NIEUph192 'Achtkant'

juni 1950 1 foto
NIEUph193 'Achtkant Zuid-Westhoek 64m+, toren'

aug 1950 1 foto
NIEUph194 'Wachter op 50m+,Noord-Oosthoek'

aug 1950 1 foto
NIEUph195 'Borstwering onder balustrade, vierde omgang Zuidzijde'

aug 1950 1 foto
NIEUph196 'Het achtkant na het slopen van het Carillon'

aug 1950 1 foto
NIEUph197 'Brug in de raamtracering van het achtkant, Oostzijde'

aug 1950 1 foto
NIEUph198 'Tracering achtkant, Zuidwest'

1 foto
NIEUph199 'Noorder buitenmuur'

1 foto
NIEUph200 'Wapening van de voet van het versterkingsportaal, Zuidzijde'

aug 1950 1 foto
NIEUph201 Toren met setigerwerk

sept 1950 1 foto
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NIEUph202 'Portaal Zuidzijde, uit het Zuiden gezien'
jan 1951 1 foto

NIEUph203 'Balustrade 64m+'
jan 1951 1 foto

NIEUph204 'Balustrade 64m+'
jan 1951 1 foto

NIEUph205 'Mantel uurwerkkamer 50m+ Zuid-Westkant'
feb 1951 1 foto

NIEUph206 'Middenpenant op 42m+ Noordzijde binnenkant'
feb 1951 1 foto

NIEUph207 'Ornamentwerk pijleraanzet 50m+, Oostkant Zuid'
1 foto

NIEUph208 'Carillon lantaarn, pijler aanzet Westzijde-Noord na uithakken.'
april 1951 1 foto

Met tekeningetje op de achterzijde.
NIEUph209 'Beeldhouwwerk in de lijst rond de uurwerkkamer op 53m+'

1 foto
NIEUph210 'Noorder portaal na het uithakken van de afgescheurde 

natuursteen in de bovenkop'
19 mrt 1951 1 foto

NIEUph211 'Fiaal van de Zuid-West steunbeer'
april 1951 1 foto

NIEUph212 'Grote klokzolder 37m+'
april 1951 1 foto

NIEUph213 'Beton kozijn 13m+, Westzijde'
1 foto

NIEUph214 'Oostwand toren achter het orgel, 10m+'
juni 1951 1 foto

NIEUph215 'Oostwand toren, achter het orgel, 13m+'
Juni 1951 1 foto

NIEUph216 'Koppelbalk der kozijnen in de galmgaten na het uithakken van de
pendentief, Zuid-West'
juli 1951 1 foto

NIEUph217 'Vloerbalk met schoor, na het slopen van de vloer op 64m+'
Juli 1951 1 foto

NIEUph218 'Rail juk voor de ondersteuning van de bovenmantel en spits, ter 
ondersteuning van de trappijler'
juli 1951 1 foto

NIEUph219 'Railkoppeling van de pijlers der carillon lantaarn'
juli 1951 1 foto

NIEUph220 'Koppelbalk van de kozijnen in de galmgaten, met ondersteuning 
der pendentiefs'
juli 1951 1 foto

NIEUph221 'Ingang trappijler op 54m+, na het slopen van de betonkuip'
Juli 1951 1 foto

NIEUph222 'Kettinganker in de bovenkap der carillon lantaarn'
juli 1951 1 foto

NIEUph223 'Triforium, 4e travee Zuid'
1 foto

NIEUph224 'Betonvloer op 64m+'
oct 1951 1 foto

NIEUph225 'Balken in de luidzolder tijdens het uithakken'
jan 1952 1 foto

NIEUph226 'Oplegging van de balken in de luidzolder 30m+'
jan 1952 1 foto

NIEUph227 'Slopen van de borstwering 64m+ boven de traptoren pijler'
febr 1952 1 foto
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NIEUph228 'Slopen van de borstwerking 64m+ boven traptorenpijler'
febr 1952 1 foto

NIEUph229 'Opmetselen pijler 3'
febr 1952 1 foto

NIEUph230 'Aanzet luchtboog tegen de wachter'
febr 1952 1 foto

NIEUph231 'Trappijler'
1 foto

NIEUph232 'Achtkant'
1 foto

NIEUph233 'Achtkant, slopen pijler'
1 foto

NIEUph234 'Achtkant, slopen pijler 3'
1 foto

NIEUph235 'Tracering, achtkant'
1 foto

NIEUph236 'Trappijler'
1 foto

NIEUph237 'Tracering achtkant'
1 foto

NIEUph238 'Trappijler achtkant'
1 foto

NIEUph239 'Balustrade boven carillonlantaarn, dakrand van opbouw na brand
1698'
mei 1952 1 foto

NIEUph240 'Vulling onder balustrade carillonlantaarn, daterend van na de 
brand in 1698'
mei 1952 1 foto

NIEUph241 'Groeve van Faverolles, ongeveer tussen Parijs en Laon, onderste 
hoogste bloklaag is het hardst, hogere lagen zachter'
1952 1 foto

Opname van de heer Bardet (Gaston Bardet?).
NIEUph242 'Partij Gobertange blokken uit laatste ringput op 15m diepte 

opgehaald'
mei 1952 1 foto

NIEUph243 'Lijst onder ramen Carillonlantaarn'
mei / juni 1952 1 foto

NIEUph244 'Kettinganker met schieter, boven pijler no.1'
juni 1952 1 foto

NIEUph245 'Slopen bovenkop pijler no.2'
juni 1952 1 foto

NIEUph246 'Pijler 2 uitgehakt, ontdaan van buitenmantel, ijzer moet nog 
gedeeltelijk verwijderd worden'

1 foto
NIEUph247 'Fiaal voor pijler no.2'

1 foto
NIEUph248 'Fiaal pijler no.2, 3e motief voor pijler no.1'

1 foto
NIEUph249 'Pijler 1, Carillonlantaarnd, ondergedeelte onder metselwerk, zeer 

slecht met deel der nieuwe natuursteen ommanteling'
juli 1952 1 foto

NIEUph250 'Pijler 1, Carillonlantaarn, ter halve hoogte'
juli 1952 1 foto

Met schetsje.
NIEUph251 'Pijler 1, onder hoogste balustrade'

juli 1952 1 foto
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NIEUph252 'Pijler 1, Oude kern en nieuwe opmetseling met mantelwerk 
Gobertange natuursteen'
juli 1952 1 foto

NIEUph253 'Pijler 1, Carillonlantaarn, de toestand van het metselwerk deze 
pijler verkeert wel in de slechtste staat.'
juli 1952 1 foto

NIEUph254 'Pijler 1, toestand juli 1952'
1 foto

NIEUph255 'Aanzicht pijler 6, ter hoogte van steunboog aansluiting van een 
hoekfiaal'
juli 1952 1 foto

NIEUph256 'Aanzicht pijler 7, ter hoogte van aansluiting steunboog met 
hoekfiaal op 3e omgang'

1 foto
NIEUph257 'Excursie van H.H. Bardet en Rovers met de arbeidende 

medewerkers en hunne echtegenoten naar de steengroeven van 
Gobertange, Faverolles en hardsteengroeve.'
aug 1952 1 foto

NIEUph258 Smeedijzeren hekwerk in lantaarn
1 foto

NIEUph259 'Steiger om de spits'
maart 1953 1 foto

NIEUph260 'Spits'
maart 1953 1 foto

NIEUph261 'Spits'
maart 1953 1 foto

NIEUph262 Spits
1 foto

NIEUph263 Spits met deel lantaarn
1 foto

NIEUph264 Makelaar torenspits met voet van windvaan
1 foto

NIEUph265 Makelaar torenspits met windvaan
1 foto

NIEUph266 Man in windvaan geklommen
1 foto

(hoogte van de toren is 97 meter)
NIEUph267 'Besteigering houten spits'

mei 1953 1 foto
NIEUph268 Makelaar windvaan, houten spits

mei 1953 1 foto
NIEUph269 'Houten peer, spits'

mei 1953 1 foto
NIEUph270 'Zijkapel naast toren'

1 foto
NIEUph271 'Toestand eiken stijlen in hoogste koepeltje

mei juni 1953 1 foto
NIEUph272 'Toestand eikenhout, ter plaatse van voeting met plint en 

omslijting van hoogste koepeltje onder windvaan van de toren'
1 foto

NIEUph273 'Herstelwerken van eiken kapconstructie hoogste koepeltje onder 
windvaan'
mei juni 1953 1 foto

NIEUph274 'Beëindiging hoogste koepeltje onder windvaan'
mei juni 1953 1 foto
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NIEUph275 'Aanbrengen herstelde windvaan en restauratie makelaar met 
vernieuwing slechte onderdelen met verankering'
mei juni 1953 1 foto

NIEUph276 Toestand bebording van de houten peer (beleid, met leisteen 
bekleed) van houten spits'
sept 1953 1 foto

NIEUph277 'Kroonlijst boven koepeltje van houten spits'
aug 1953 1 foto

NIEUph278 'Met koper bekleedde houten beëindiging spits boven koepeltje, 
voor de restauratie'
1953 1 foto

NIEUph279 'Overgang en omkleding ijzeren windvaanstaaf, bovenop gezien'
1953 1 foto

NIEUph280 'Het koepeltje van de spits'
1 foto

NIEUph281 'Peer onder het koepeltje'
1 foto

NIEUph282 'Afdekking koepeltje torenspits'
1 foto

NIEUph283 'Eiken kapje, 4e travee van het schip'
1 foto

NIEUph284 'Herstel eikenhouten kap en koepelconstructie van den toren'
najaar 1950 1 foto

NIEUph285 'Aanbrengen koperdekking, koepeltje boven toren'
1953 1 foto

NIEUph286 'Eerste boog, lantaarn, oostzijde'
nov 1953 1 foto

NIEUph287 'Houten formelen voor den opbouw van een der te metselen 
bogen boven de pijlers der Carillonlantaarn'
21 jan 1954 1 foto

NIEUph288 'Hoogste koepeltje in de houten spits, pijler koepeltje van 
eikenhout, bekleed met koperen afdekking'
23 januari 1954 1 foto

NIEUph289 '4e travee Zuiderzijbeuk'
1 foto

NIEUph290 '3e travee Zuiderzijbeuk'
1 foto

NIEUph291 'Te vernieuwen vergane houtwerken der torenspits'
1 foto

NIEUph292 'Nieuwe dakruiters met koperen pirons op schuine dak torenspits'
1 foto

NIEUph293 'Nieuwe dakranden met koper'
1 foto

NIEUph294 'Wapening zuidelijk ingangsportaal toren'
oct 1950 1 foto

NIEUph295 'Ingangsportaal toren, Noord-Oost pijler'
oct 1950 1 foto

NIEUph296 'Wapening portaal zuid, toren'
oct 1950 1 foto

NIEUph297 'Ingangsportaal toren, scheur in Oostelijke boog'
oct 1950 1 foto

NIEUph298 'Ingangsportaal toren, scheur in de Noorderboog'
oct 1950 1 foto

NIEUph299 'Raamtracering, ingangsportaal West'
oct 1950 1 foto

NIEU78 Aanbrengen van een brandbeveiliging in de Grote Kerk; Breda
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1939 - 1940
geschreven documenten

NIEU79 Enkele woningen ten behoeve van het "Geneeskundig Gesticht 
Duinenbosch"; Castricum
1911
geschreven documenten

NIEU.110348801
Pakhuis en kantoor voor de firma Kluwer; Deventer
1913

NIEU80 bestek en correspondentie
NIEU81 tekeningen;

NIEU82 Ontwerptekeningen voor een oorlogsmonument; Deventer
1946

NIEU83 Buitenplaats "Rande"; Diepenveen
1902
betreft ontwerptekeningen voor een verbouwing

NIEU84 Huis "De Haere"; Diepenveen
1902
ontwerptekeningen voor een verbouw

NIEU85 Verbouw van het huis "Roobrugge" voor Jonkheer Baud; 
Diepenveen
1919
geschreven documenten

NIEU.110348812
Bouw van een badhuis; Domburg
1888

NIEU86 bestek en correspondentie
NIEU87 tekeningen;
NIEU.110348815 foto's, 16 foto's

NIEUph300 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph301 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph302 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph303 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg
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NIEUph305 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph306 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph307 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph308 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph309 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph310 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph311 Achteraanzicht Badpaviljoen Domburg
1 foto

NIEUph312 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph313 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph315 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEUph316 Aanzicht 'Badpaviljoen Domburg'
1 foto

Photographisch atelier van E. Helder, Lange Delft 
j34, Middelburg

NIEU.110348833
Villa voor de familie F. Aldenbrück uit Brühl; Domburg
1888

NIEU89 bestek en correspondentie
NIEU90 tekeningen;

NIEU.110348836
Landhuis voor mej. Tak van Poortvliet; Domburg
1906

NIEU91 bestek en correspondentie
NIEU92 tekeningen;
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NIEU92A Opmetingstekeningen van het kasteel "Westhove"; Domburg
z.jr.

NIEU.110703497 foto's
NIEUph304 'Bezoek H.H.M.M. (de koninklijke familie) aan Westhove'

22 aug 1894 1 foto
NIEUph314 'Bezoek H.H.M.M. (de koninklijke familie) aan Westhove'

22 aug 1894 1 foto

NIEU93 Kasteel "Moersbergen"; Doorn
1927
ontwerptekeningen voor een verbouw

NIEU.110348843
Verbouw huis "Huize de Voorst" en bouw van een knechtswoning 
op het landgoed "Huize de Voorst" voor de familie Völcker; Eefde 
(gemeente Gorssel)
1909 - 1910

NIEU94 bestek en correspondentie
NIEU95 tekeningen;
NIEU96 tekeningen;
NIEU.110348847 foto's, 18 stuks

NIEUph317 Aanzicht linker vleugel
1 foto

NIEUph318 Bordes met entree hoofdgebouw
1 foto

NIEUph319 Zicht op achtergevel hoofdgebouw vanuit de tuin
1 foto

NIEUph320 Interieur; salon met haard
1 foto

NIEUph321 Interieur;
1 foto

NIEUph322 Interieur; witte kamer
1 foto

NIEUph323 Interieur;
1 foto

NIEUph324 Interieur; deurslot
1 foto

zie ook ph873
NIEUph325 Interieur; witte kamer

1 foto
NIEUph326 Interieur

1 foto
NIEUph327 Interieur;

1 foto
NIEUph328 Interieur;

1 foto
NIEUph329 Interieur;

1 foto
NIEUph330 Tuin aan achterzijde

1 foto
NIEUph331 Tuin achter linker vleugel

1 foto
NIEUph332 Interieur; kamer met grote schouw

1 foto
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NIEUph333 Hekwerk naast rechter vleugel
1 foto

NIEUph334 Poort in hekwerk naast rechter vleugel
1 foto

NIEU98 Plan voor het verbouwen van "Huize de Voorst" tot een hotel; Eefde
(gemeente Gorssel)
1944
ontwerptekeningen

NIEU99 Verbouw huis "Het Spijk" voor de familie Völcker; Eefde (gemeente 
Gorssel)
1939
geschreven documenten

NIEU.110348995
Bouw van het gesticht "De Prins Hendrikstichting"; Egmond aan 
Zee
1934 - 1935

NIEU100 tekeningen;
NIEU101 tekeningen;

NIEU.110348998
Huis "De Hoge Boekel" voor de familie Van Heek; Enschede
1922 - 1924

NIEU102 bestek en correspondentie
NIEU103.1 tekeningen;
NIEU103.2 tekeningen;
NIEU104 tekeningen;
NIEU105 tekeningen;
NIEU.110349003 foto's, 3 stuks

NIEUph335 Aanzicht voorgevel vanaf links
1 foto

NIEUph336 Aanzicht achtergevel en linker zijgevel
feb 1927 1 foto

NIEUph337 Aanzicht voorgevel vanaf rechts
1 foto

NIEU.110349007
Bouw van een gemeentewoning; Epe
1911

NIEU107 bestek en correspondentie
NIEU108 tekeningen;
NIEU.110349010 foto's, 2 stuks

NIEUph338 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph339 Vooraanzicht vanaf links
1 foto

NIEU110 Restauratie van de Nederlandse Hervormde Kerk; Geertruidenberg
1904
geschreven documenten
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NIEU.110349015
Landhuis "De Blauwe Kamer" voor mevr. Tydeman; Ginneken
1921

NIEU111 bestek en correspondentie
NIEU112 tekeningen;
NIEU.110349018 foto's, 5 stuks

NIEUph340 Aanzicht rechter zijgevel
1 foto

NIEUph341 Aanzicht voorgevel
1 foto

NIEUph342 Aanzicht achtergevel

NIEU114 Landhuisje; Gorssel
1925
ontwerptekeningen

NIEU.110349026
Bouw en latere verbouw van het huis "Te Werken"; Gorssel
1939

NIEU115 bestek en correspondentie
NIEU116 tekeningen;
NIEU.110349029 foto's, 2 stuks

NIEUph345 Aanzicht zijgevel met terras
1 foto

NIEUph346 Interieur; woonkamer
1 foto

Met schets op achterzijde.

NIEU118 Landhuisje "Kolbathan"; Gorssel
1944
obtwerptekeningen voor een uitbreiding

NIEU119 Tekeningen van de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk; 
Gorssel
1946 - 1947

NIEU.110349036
Bouw van een winkelpand met woningen (winkelhuis) in de 
Prinsestraat, 's Gravenhage
1884
Voor dhr. Kleyn, horlogier.

NIEU120 tekeningen;
NIEU121.1 tekeningen;
NIEU121.2 tekeningen;
NIEU.110349039 foto's, 3 stuks

NIEUph347 Aanzicht voorgevel vanaf rechts, hoek Molenstraat, 's 
Gravenhage

1 foto
NIEUph348 Aanzicht voorgevel vanaf rechts, hoek Molenstraat, 's 

Gravenhage
1 foto
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NIEUph349 aanzicht voorgevel vanaf rechts, hoek Molenstraat, 's Gravenhage
1 foto

NIEU.110349043
Winkelpand met bovenwoning in de Boekhorststraat / Herderstraat;
's Gravenhage
1884 - 1885
Voor dhr. Keppel.

NIEU123 tekeningen;
NIEU.110349046 foto's;, 8 stuks

NIEUph350 Aanzicht gezien vanaf de Herderinnenstraat
1 foto

NIEUph351 Aanzicht gezien vanaf de Herderinnenstraat
1 foto

NIEUph352 Aanzicht gezien vanaf de Herderinnenstraat
1 foto

NIEUph353 Aanzicht gezien vanaf de Herderinnenstraat
1 foto

NIEUph354 Onderste deel gevel met groep mensen
1 foto

NIEUph355 Onderste deel gevel met groep mensen
1 foto

NIEUph356 Onderste deel gevel met groep mensen
1 foto

NIEUph357 Aanzicht gezien vanaf de Herderinnenstraat
1 foto

NIEU.110349055
Woonhuis aan het kanaal, hoek Koninginnegracht / Atjehstraat; 's 
Gravenhage
1888

NIEU125 tekeningen;
NIEU.110349057 foto's, 5 stuks

NIEUph358 'Kanaal - Hoek Atjehstraat, voorgevel'
1 foto

NIEUph359 'Kanaal - Hoek Atjehstraat, achtergevel'
1 foto

NIEUph360 Achtergevel
1 foto

NIEUph361 Achtergevel
1 foto

NIEUph362 Voorgevel
1 foto

NIEU127 Ontwerpen van glas-in-loodramen voor een serre aan een woonhuis
aan de Bezuidenhoutseweg; 's Gravenhage
1888
ontwerptekeningen

NIEU.110349066
Bouw van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en in het 
Prinsenvinkenpark ten behoeve van de coöperatieve 
bouwvereniging "Ons Belang"; 's Gravenhage
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1888
NIEU128 bestek en correspondentie
NIEU129 tekeningen 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het Prinsenvinkenpark in 

Den Haag
1888 / 1890, 1 omslag

Dossierdeel bevat o.a.
129.1 Gevels en plattegronden van de woningen 1 en 2 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.2 Gevels en doorsneden van de woningen 3 en 4 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.3 Gevels en doorsneden van de woningen 5, 6 en 7 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.4 Gevels en doosnede van de woningen 8 en 9 in het complex
van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.5 Gevels en doorsneden van de woningen 10 en 11 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.6 Gevels, plattegronden en doorsneden van de woning 12 in 
het complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.7 Gevels en doorsneden van de woningen 13, 14 en 15 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.8 Gevels en doorsneden van de woningen 16 en 17 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.9 Gevels en doorsneden van de woningen 18 en 19 in het 
complex van 19 villawoningen aan de Kerkhoflaan en het 
Prinsenvinkenpark
129.10 Perspectief van de woningen 1 en 2 in het complex van 19 
villawoningen aan de Kerkhoflaan en het Prinsenvinkenpark
129.11 Geveltekening met details voor metselwerk en houtwerk 
van woning 2 in het complex van 19 villawoningen aan de 
Kerkhoflaan en het Prinsenvinkenpark

NIEU.110349069 foto's, 22 stuks
NIEUph363 'Herenhuis Prinsevinkenpark, hoek Kerkhoflaan, no. 1&2'

1 foto
NIEUph364 'Herenhuizen (Kerkhoflaan) Prinsenvinkenpark, Den Haag', 

vooraanzicht
1 foto

NIEUph365 'Huizen Kerkhoflaan, no . 3&4, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph366 'Huizen Kerkhoflaan, no. 5,6&7, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph367 'Huizen Kerkhoflaan, no. 3&4, Den Haag'
1 foto

NIEUph368 Herenhuizen Prinsevinkenpark, hoek Kerkhoflaan, no. 1&2'
1 foto

NIEUph369 Herenhuizen Prinsevinkenpark, hoek Kerkhoflaan, no. 1&2
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph370 'Herenhuizen (Kerkhoflaan) Prinsevinkenpark, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton
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NIEUph371 'Huizen kerkhoflaan, no. 8&9, Den Haag'
1 foto

NIEUph372 Huizen Kerkhoflaan, no. 8&9, Den Haag
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph373 'Huizen Prinsevinkenpark, Den Haag'
1 foto

NIEUph374 'Huizen Prinsevinkenpark, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph375 'Huis Prinsevinkenpark, Den Haag'
1 foto

NIEUph376 'Huizen Kerkhoflaan, no. 10&11, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph377 'Huizen Kerkhoflaan, no. 10&11, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph378 'Herenhuizen Kerkhoflaan, no. 3&4, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

NIEUph379 'Huis Prinsevinkenpark, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

Voor de coöperatieve vereniging Ons Belang.
NIEUph380 Huizen Prinsevinkenpark, Den Haag

1 foto
'Officierswoningen voor de Coöperatieve Vereniging
"Ons Belang", Prinsevinkenpark - Kerkhoflaan, Den 
Haag'

NIEUph381 'Huizen Prinsevinkenpark, no 13,14&15, Den Haag'
1889 / 1890 1 foto op karton

'Officierswoningen van Coop.Ver."Ons Belang"
NIEUph382 'Blok van 3 villa's, Prinsevinkenpark, no 13,14&15, Den Haag'

1889 / 1890 1 foto op karton
NIEUph383 Huizen Kerkhoflaan, no.10&11, Den Haag

1 foto
NIEUph384 Huizen Kerkhoflaan, no.5,6,&7, Den Haag'

1 foto
NIEUph385 Huizen Kerkhoflaan, no. 5,6,&7, Den Haag'

1 foto

NIEU.110349073
Bouw en latere verbouw van de Industrieschool voor meisjes aan 
de Van Diemenstraat; 's Gravenhage
1889 (1954)

NIEU131 bestek en correspondentie
NIEU131A bestek en correspondentie
NIEU132 bestek en correspondentie
NIEU133 bestek en correspondentie
NIEU134 bestek en correspondentie
NIEU135 tekeningen;
NIEU136 tekeningen;
NIEU.110349081 foto's, 9 stuks

NIEUph386 'Ingang Industrieschool voor Meisjes, Den Haag, Van 
Diemenstraat 202'

1 foto
NIEUph387 Ingang Industrieschool voor Meisjes, Den Haag

1 foto
NIEUph388 'Ingang Industrieschool voor Meisjes, Den Haag'

1 foto
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NIEUph389 Topgevel boven ingang, Industrischool voor Meisjes, Den Haag
1 foto

NIEUph390 Topgevel boven ingang, Industrieschool voor Meisjes, Den Haag
1 foto

NIEUph391 Vooraanzicht 'Industrieschool voor Meisjes, Van Diemenstraat 
202, Den Haag'

1 foto
NIEUph392 Voorgevel 'Industrieschool voor Meisjes, Van Diemenstraat 202, 

Den Haag'
1 foto

NIEUph393 Vooraanzicht 'Industrieschool voor Meisjes, Van Diemenstraat 
202, Den Haag'

1 foto
NIEUph394 Vooraanzicht, Industrischool voor Meisjes, Den Haag

1 foto
NIEUph395 Vooraanzicht, 'Industrischool voor Meisjes, Van Diemenstraat 202,

Den Haag'
1 foto

NIEU.110349092
Bouw van een villa in het Van Stolkpark; 's Gravenhage
1889

NIEU138 bestek en correspondentie
NIEU139 tekeningen;

NIEU.110349095
Verbouw woonhuis van de familie Tak van Poortvliet aan de 
Sophialaan; 's Gravenhage
1890

NIEU140 bestek en correspondentie
NIEU141 tekeningen;

NIEU.110349098
Verbouw van een pand aan de Gedempte Burgwal tot pakhuis en 
depot van bieren; 's Gravenhage
1890

NIEU142 bestek en correspondentie
NIEU143 tekeningen;
NIEU.110349101 foto's, 2 stuks

NIEUph396 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph397 Vooraanzicht
1 foto

NIEU.110349104
Plan voor een dubbele villa aan de Bezuidenhoutseweg bij "t Kleine
Loo"; 's Gravenhage
1890

NIEU145 bestek en correspondentie
NIEU146 tekeningen;

NIEU.110349107
Bouw van de Inrichting voor Ooglijders op de hoek van de Laan van
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Meerdervoort / Tasmanstraat; met stukken van de latere 
uitbreiding; 's Gravenhage
1890 (1928)

NIEU147 bestek en correspondentie
NIEU148 tekeningen;
NIEU.110349110 foto's;, 2 stuks

NIEUph398 Aanzicht vanaf hoek
1 foto

NIEUph399 Aanzicht vanaf hoek
1 foto

NIEU.110349113
Bouw van de villa voor de familie Kerdijk in het Prinsenvinkenpark; 
's Gravenhage
1890

NIEU150 bestek en correspondentie
NIEU151 tekeningen;
NIEU.110316496 Foto's van de villa van de familie Kerdijk

1890-1891, 3 foto's
NIEUph400 Aanzicht hoek Kerkhoflaan, Prinsevinkenpark (oostzijde), Den 

Haag
1 foto

NIEUph401 Aanzicht hoek Kerkhoflaan, Prinsevinkenpark (oostzijde), Den 
Haag

1 foto op karton
NIEUph402 Aanzicht hoek Kerkhoflaan, Prinsevinkenpark (oostzijde), Den 

Haag
1 foto op karton

NIEU153 Aanbouw van twee schoollokalen aan de Bilderdijkstraat; 's 
Gravenhage
1891
geschreven documenten

NIEU154 Plan voor de bouw van een villa aan de Paleisstraat voor M. 
Emants; 's Gravenhage
1891
ontwerptekeningen

NIEU.110349437
Villa voor de familie Visser aan de Laan van Meerdervoort; 's 
Gravenhage
1891

NIEU155 tekeningen;
NIEU.110349439 foto's, 3 stuks

NIEUph403 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph404 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph405 Vooraanzicht
1 foto

NIEU.110349443
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Woonhuis aan het kanaal, hoek Koninginnegracht / Atjehstraat; 's 
Gravenhage
1892

NIEU157 bestek en correspondentie
NIEU158 tekeningen;
NIEU.110349446 foto's, 2 stuks

NIEUph406 Vooraanzicht ´Huis Koninginnegracht, bij Atjehstraat, Den Haag´
1 foto op karton

NIEUph407 Vooraanzicht ´Huis Koninginnegracht, bij Atjehstraat, Den Haag´
1 foto op karton

NIEU.110349449
Villa van de familie Van Houten aan de Nassaulaan; 's Gravenhage
1893

NIEU160 bestek en correspondentie
NIEU161 tekeningen;

NIEU.110349452
5 woningen aan het Sweelinckplein; 's Gravenhage
1893

NIEU162 bestek en correspondentie
NIEU163 tekeningen;

NIEU.110349455
Dubbele villa aan de Groot-Hertoginnelaan; 's Gravenhage
1893

NIEU164 bestek en correspondentie
NIEU165 tekeningen;

NIEU.110349458
Verbouw van een pand in de Molenstraat tot winkelruimte voor de 
"Coöperatieve Vleeshouwerij" van de vereniging "Eigen Hulp"; 's 
Gravenhage
1894

NIEU166 bestek en correspondentie
NIEU167 tekeningen;

NIEU.110349462
Kerkgebouw met twee woningen aan De Laan voor de 
Remonstrantse Gemeente; 's Gravenhage
1894

NIEU168 bestek en correspondentie
NIEU169 tekeningen;

NIEU170 Interieur Parkstraat 10; 's Gravenhage
1894
ontwerptekeningen

NIEU.110349467
Winkel met bovenwoning aan de Herenstraat; 's Gravenhage
1895
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NIEU171 bestek en correspondentie
NIEU172 tekeningen;

NIEU173 Ontwerp voor de Regentessekerk aan het Regentesseplein; 's 
Gravenhage
1895
ontwerptekeningen

NIEU174 Brandstoffenhandel van de vereniging "Eigen Hulp" aan de 
Noordwal; 's Gravenhage
1895 - 1902
ontwerptekeningen

NIEU175 Zwembad voor dames aan de Mauritskade voor de " 's-
Gravenhaagse bad- en zweminrichting"; 's Gravenhage
1896
ontwerptekeningen

NIEU176 Plattegrond van de villa aan het Plein 1813 nr.4; 's Gravenhage
1896
tekening

NIEU.110349481
Ontwerpen voor de "Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid";
's Gravenhage
1897

NIEU177 bestek en correspondentie
NIEU178 tekeningen;
NIEU.110349484 foto's, 4 stuks

NIEUph408 Tentoonstellingsruimte
1 foto

NIEUph409 Tentoonstellingsruimte
1 foto

NIEUph410 Tentoonstellingsruimte in aanbouw
1 foto

NIEUph411 Tentoonstelling in aanbouw
1 foto

NIEU180 Verbouw van een pand aan de Hofstraat nr. 4; 's Gravenhage
1897
tekeningen

NIEU.110349492
Broodfabriek "De Toekomst" aan de Van Goghstraat; 's Gravenhage
1898

NIEU181 bestek en correspondentie
NIEU182 tekeningen;
NIEU.110349495 foto's, 4 stuks

NIEUph412 Schoorsteenpijp van fabriek
1 foto

NIEUph413 Interieur, fabrieksruimte met ovens
1 foto
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NIEUph414 Overzicht fabrieksgebouw, binnenplaats met karren
1 foto

NIEUph415 Interieur, fabrieksruimte met ovens
1 foto

NIEU.110349502
Verbouwingen aan het winkelpand Hoogstraat nr.28 voor Dhr. 
Eigeman; 's Gravenhage
1898-1912

NIEU184 bestek en correspondentie
NIEU185 tekeningen;
NIEU.110349506 foto's, 2 stuks

NIEUph416 Interieur winkel
1 foto

NIEUph417 Interieur winkel
1 foto

NIEU187 Brandstoffenpakhuis aan het Achterom voor de vereniging "Eigen 
Hulp"; 's Gravenhage
1898
tekeningen

NIEU188 Ontwerpen voor straatversieringen bij de inhuldiging van Koningin 
Wilhelmina; 's Gravenhage
1898
ontwerptekeningen

NIEU.110349516
Huishoudschool op de hoek van de Laan van Meerdervoort / 
Suezkade; met stukken van de latere uitbreiding; 's Gravenhage
1899 (1929)

NIEU189 bestek en correspondentie
NIEU190 tekeningen;

NIEU191 Ontwerp voor 3 villa's op de hoek Stadhouderslaan / Frankenslag; 's
Gravenhage
1900 - 1901
ontwerptekeningen

NIEU191A Opmetingstekeningen van een pand in de Nobelstraat; 's 
Gravenhage
1902

NIEU.110349524
Plan tot verbouw van de Koninklijke Schouwburg; 's Gravenhage
1902

NIEU192 tekeningen;
NIEU.110349527 foto's, 2 stuks

NIEUph418 ´Schouwburg Den Haag, voor de verbouwing´ detail
1 foto
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NIEUph419 ´Schouwburg Den Haag, voor de verbouwing´ vooraanzicht
1 foto

NIEU194 Plan tot bouw van een Kinderziekenhuis; 's Gravenhage
1902
ontwerptekeningen

NIEU.110349533
Woonhuis voor familie Jonkheer de Ranitz aan de Laan van 
Meerdervoort; 's Gravenhage
1903

NIEU195 bestek en correspondentie
NIEU196 tekeningen;

NIEU.110349536
Inrichting voor Opvoeding en Onderwijs op de hoek van het 
Stadhoudersplein / Valeriusstraat; 's Gravenhage
1903

NIEU197 bestek en correspondentie
NIEU198 tekeningen;

NIEU.110349543
Verbouw van een pand aan de Hoge Nieuwstraat nr.3 tot 
kantoorruimte voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Exploitatie van Oliebronnen in Nederlands-Indië; 's Gravenhage
1904

NIEU199 bestek en correspondentie
NIEU200 tekeningen;

NIEU.110349546
Verbouw van het woonhuis van Graaf Schimmelpenninck van 
Nijenhuis aan de Nassaulaan; 's Gravenhage
1904

NIEU201 bestek en correspondentie
NIEU202 tekeningen;
NIEUph420 Interieur; salon, 1 foto

NIEU.110349551
Ontwerpen voor de "Kermesse d'Été"; Buitenlust, 's Gravenhage
1904

NIEU204 bestek en correspondentie
NIEU205 tekeningen;
NIEU.110349554 foto's, 7 stuks

NIEUph421 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto

NIEUph422 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto

NIEUph423 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto

NIEUph424 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto
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NIEUph425 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto

NIEUph426 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto

NIEUph427 Koningin-regentes Emma, bezoeker van de Kermesse
1 foto

NIEU207 Ontwerp voor villa's aan de Nieuwe Parklaan; 's Gravenhage
1904
ontwerptekeningen

NIEU.110349564
Verbouw van het koetshuis aan de Hoge Nieuwstraat nr.7 voor 
Baron Zuylen van Nijevelt; 's Gravenhage
1905

NIEU208 bestek en correspondentie
NIEU209 tekeningen;

NIEU.110349567
Winkelpand op de hoek van het Noordeinde / Molenstraat; 's 
Gravenhage
1905

NIEU210 bestek en correspondentie
NIEU211 tekeningen;

NIEU212 Situatietekeningen van het Buitenhof en omgeving na aanleg van 
de vijverdam; 's Gravenhage
1905
212-1 Perspectieftekening bestaande situatie van het Buitenhof richting hofvijver
met daarachter de Vijverberg metzicht op een deel van de bebouwing langs de 
Hofvijver
212-2 Gezicht op de bestaande bebouwing langs de Hofvijver gezien vanaf de 
Korte vijverberg
212-3 Gezicht op de Gevangenenpoort en omliggende gebouwen na de sloop 
van de bestaande bebouwing langs de Hofvijver gezien vanaf de Korte vijverberg
212-4 Ontwerp voor een nieuw "poortgebouw" haaks op de gevangenenpoort en 
aanleg van een verbrede verkeersweg in de Hofvijver
212-5 Ontwerp voor de sokkel en plaatsing van het Ruiterstandbeeld van Koning 
Willem II op het Buitehof in Den Haag

NIEU213 Ontwerp voor de bouw van een garage aan het Kanaal, 
(waarschijnlijk op de hoek van de Koninginnegracht / Delistraat); 's 
Gravenhage
1905
ontwerptekeningen

NIEU214 Verbouw van het woonhuis van Jonkheer Loudon aan de 
Prinsessegracht nr.22; 's Gravenhage
1906
ontwerptekeningen
Zie ook 340
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NIEU.110349575
Koetshuis aan de Jan Evertstraat nr. 3 voor Jonkheer Loudon; 's 
Gravenhage
1906

NIEU215 bestek en correspondentie
NIEU216 tekeningen;
NIEUph428 'Stal Prinsessegracht 26, Den Haag', 1 foto op karton

NIEU218 Verbouw van het woonhuis van de familie Baron van Zuylen van 
Nijevelt aan de Lange Vijverberg nr.4; 's Gravenhage
1906
verbouwingstekeningen

NIEU.110349582
Verbouw van het woonhuis van M. Emants op de hoek van de 
Mauritskade / Parkstraat; 's Gravenhage
1908

NIEU219 bestek en correspondentie
NIEU220 tekeningen;

NIEU.110349585
Herenhuis voor de familie Furnée aan de Stadhouderslaan; met 
stukken van een latere verbouw; 's Gravenhage
1909 (1917)

NIEU221 bestek en correspondentie
NIEU222 tekeningen;

NIEU.110349588
Aanbouw van een eetkamer aan het woonhuis van de familie Van 
der Goot aan de Laan van Meerdervoort; 's Gravenhage
1909

NIEU223 bestek en correspondentie
NIEU224 tekeningen;

NIEU225 Ontwerp voor een uitbreiding van de Vakschool voor meisjes in de 
1ste Van den Boschstraat; 's Gravenhage
1909
tekeningen voorde uitbreiding

NIEU226 Bezuidenhoutsewg 53, verbouw van de salon; 's Gravenhage
1909
verbouwingstekeningen

NIEU.11034959
Verbouw van het woonhuis van de fanilie Baron Van de Capellen 
aan de Laan van Copes Catteburg; 's Gravenhage
1910

NIEU227 bestek en correspondentie
NIEU228 tekeningen;
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NIEU.110349598
Verbouw van het woonhuis van de familie Jonkheer Boreel aan de 
Lange Vijverberg nr.11; 's Gravenhage
1910

NIEU229 bestek en correspondentie
NIEU230 tekeningen;

NIEU.110349601
Nieuwbouw van het perceel Hoge Nieuwstraat nr.3 en verbouw van
de panden Lange Vijverberg nr.1 en 2, ten behoeven van de 
Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Oliebronnen in 
Nederlands-Indië; 's Gravenhage
1910

NIEU231 bestek en correspondentie
NIEU232 tekeningen;

232.1 - 231.6 , Gevels, doorsneden en plattegronden

NIEU233 Ontwerp voor een nieuwbouwcomplex voor de Nederlandse 
Maatschappij tot Exploitatie van Oliebronnen in Nederlands-Indië 
aan de Scheveningseweg; 's Gravenhage
1913
ontwerptekeningen

NIEU234 Ontwerp voor de bouw van een nieuwe Vakschool voor meisjes aan
de Louisa Henriëttestraat; 's Gravenhage
1910
ontwerptekeningen

NIEU.110349607
Kantoor en woning voor de "Nieuwe Bank" aan de Parkstraat nr.7; 
's Gravenhage
1910

NIEU235 bestek en correspondentie
NIEU236 tekeningen;
NIEU.110349610 foto's;, 7 stuks

NIEUph429 Vooraanzicht bankgebouw
1 foto

NIEUph430 Interieur; bankhal
1 foto

NIEUph431 Interieur; bankhal
1 foto

NIEUph432 Interieur; bankhal
1 foto

NIEUph433 Interieur; bankhal
1 foto

NIEUph434 Vooraanzicht bankgebouw
1 foto

NIEUph435 Vooraanzicht bankgebouw
1 foto

NIEU.110349618
Aanbouw van een nieuwe vleugel aan het kantoorgebouw van de 
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"Eerste Nederlandse Levensverzekering Maatschappij" op de hoek 
van de Prinsessegracht / Korte Voorhout; 's Gravenhage
1911

NIEU238 bestek en correspondentie
NIEU239 tekeningen;
NIEU240 tekeningen;
NIEU241 tekeningen;
NIEU.110349623 foto's;, 9 stuks

NIEUph436 Interieur; directiekamer
1 foto

NIEUph437 Interieur; trappenhuis
1 foto

NIEUph438 Interieur; vergaderzaal
1 foto

NIEUph439 Interieur; hal
1 foto

NIEUph440 Binnenplaats
1 foto

NIEUph441 Interieur; hal
1 foto

NIEUph442 Binnenplaats
1 foto

NIEUph443 Binnenplaats
1 foto

NIEUph444 'Begin van aanbouw'
1 foto

NIEU.110349633
Verbouw van het woonhuis van de familie Jonkheer Van der Staal 
van Piershil aan de Herengracht; 's Gravenhage
1911

NIEU243 bestek en correspondentie
NIEU244 tekeningen;

NIEU245 Bouw van een garage en woning aan de Zwarteweg voor de familie
Jonkheer Van der Staal van Piershil; 's Gravenhage
1911
ontwerptekeningen

NIEU.110349638
Bouw van een kantoorcomplex voor de "Nederlandse 
Handelsmaatschappij" op de hoek Kneuterdijk / Lange Vijverberg; 's
Gravenhage
(1911) 1920-1924

NIEU246 bestek en correspondentie
NIEU247 bestek en correspondentie
NIEU248.1 bestek en correspondentie
NIEU248.2 bestek en correspondentie
NIEU249 Geveltekeningen en plattegronden

1911 / 1924, 1 omslag
249.1 Gevel langs de Kneuterdijk voor het kantoor van de 
Nederlandse Handel Maatschppij; 1:100
249.2 Gevel langs de Lange Vijverberg voor het kantoor van de 
Nederlandse Handel Maatschppij; 1:100
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NIEU250 Geveltekeningen, plattegronden en doorsneden
1911 / 1924, 1 omslag

250.1 Gevels Kneuterdijk en Lange Vijverberg van het vrijwel 
definitieve ontwerp voor de Nederlandse Handel Maatschappij
250.2 Gevels Kneuterdijk en Lange Vijverberg voor de 
Nederlandse Handel Maatschappij
250.3 Doorsneden A-B en C-D van de Nederlandse Handel 
Maatschappij
250.4 Doorsneden G-H en E-F voor de Nederlandse Handel 
Maatschappij

NIEU251 tekeningen; (smeedwerk)
NIEU252 Perspectieven en interieurtekeningen

1911 / 1924, 1 omslag
252.1 Perspectieftekening van het kantoorgebouw voor de 
Nederlandse Handel Maatschappij
252.2 Perspectief van het interieur van de vestibule
252.3 Wand in de grote publiekshal

NIEU253 Interieurtekeningen
1911 / 1924, 1 omslag

253.1 Perspectief van een vergaderzaal in het kantoor van de 
Nederlandse Handel Maatschappij
253.2 Detailering en kleurontwerp van het plafond in de grote 
vergaderzaal in het kantoor van de Nederlandse Handel 
Maatschappij
253.3 Wanden van de grote trap in het kantoor van de 
Nederlandse Handel Maatschappij
253.4 Tegelvloeren in de kluisruimte in het souterrain van het 
kantoor van de Nederlandse Handel Maatschappij

NIEU.110703496 foto's, 7 stuks
NIEUph4 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, funderingsplaat'

1 foto
Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph5 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, funderingsplaat'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph7 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, vloerbeproeving'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph8 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, funderingsplaat'
1 foto

Met bord N.V. Gewapend Betonbouw "De Kondor" 
(Amsterdam).

NIEUph16 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, vanaf "de Plaats".'
1 foto

Met borden met de namen van de uitvoerders en 
reclameborden.

NIEUph23 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, fundering kluizen, ca. 7 
meter onder de straat'

1 foto
NIEUph24 'Nederlandse Handelsmij, Den Haag, achterkant - zijde 

Nieuwstraat
1 foto

NIEU254 Ontwerp voor een kerkgebouw in de Woumerantzstraat; 's 
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Gravenhage
1911
ontwerptekeningen

NIEU.110349657
Verbouw van het woonhuis van de familie Jonkheer Den Beer 
Poortugael in de Amaliastraat nr.14; 's Gravenhage
1912

NIEU255 bestek en correspondentie
NIEU256 tekeningen;

NIEU257 Ontwerp voor een kerkgebouw in de Fischerstraat; 's Gravenhage
1912
ontwerptekeningen

NIEU.110349662
Villa voor de familie Scheurleer in het park Zorgvliet; 's 
Gravenhage
1913

NIEU258 bestek en correspondentie
NIEU259 Ontwerptekeningen voor de villa aan de Tobias Asserlaan in Park Zogvliet in Den

Haag
1913, 1 tekeningenomslag

259.1 Plattegronden van de villa aan de Tobias Asserlaan voor de 
familie Scheurleer
259.2 Gevels en doorsneden van de villa aan de Tobias Asserlaan 
voor de familie Scheurleer
259.3 Betimmering voor de hall in de villa aan de Tobias Asserlaan
voor de familie Scheurleer
259.4 Tuinaanleg bij de villa aan de Tobias Asserlaan voor de 
familie Scheurleer

NIEU260 Verbouw van het Diaconie Weeshuis op de hoek van de 
Hooftskade / Koningstraat; 's Gravenhage
1913
geschreven stukken

NIEU.110349667
Verbouw van het kantoor van de firma Scheurleer en Zn. in de 
Wagenstraat; 's Gravenhage
1914

NIEU261 bestek en correspondentie
NIEU262 tekeningen;

NIEU.110313217
Hoofdkantoor voor de "Bataafsche Petroleum Maatschappij" 
(daarna Shell) aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag
1915 - 1930

NIEU263 bestek en correspondentie
NIEU264 bestek en correspondentie
NIEU265 tekeningen; (plattegronden)
NIEU266 tekeningen; (plattegronden)
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NIEU267 tekeningen; (gevels), 1 omslag
dossierdeel bevat o.a.
267.4 Gevelaanzicht in perspectief van de gevel langs de Carel 
van Bylandtlaan en de Oostduinlaan in Den Haag

NIEU268 tekeningen; (gevels)
NIEU269 tekeningen; (gevels)
NIEU270 tekeningen; (interieur)
NIEU271 tekeningen; (interieur)
NIEU272 tekeningen; (smeedwerk)
NIEU273 tekeningen; (smeedwerk)
NIEU274 tekeningen; (verlichting)
NIEU275 tekeningen; (verlichting)
NIEU276 tekeningen; (tuinontwerp en diversen)
NIEU.110316327 Foto's van het kantoorgebouw van de Bataafsche Petroleum 

Maatschappij (later Shell) aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag ;, 134 stuks
NIEUph445 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph446 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph447 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph448 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph449 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph450 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph451 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph452 Interieur; sculpturaal kapiteel op pilaster

1 foto
NIEUph453 Toren in aanbouw, windvaan is geplaatst.

1915 / 1917 1 foto
NIEUph454 Windvaan voor de plaatsing

1915 / 1917 1 foto
NIEUph455 Interieur; directiekamer

1 foto
NIEUph456 Interieur; kantoorruimte

1 foto
NIEUph457 Interieur; drukkerij / binderij (?)

1 foto
NIEUph458 Interieur; voorraadkamer (?)

1 foto
NIEUph459 Interieur; telefooncentrale

1 foto
NIEUph460 Interieur; kantoorruimte

1 foto
NIEUph461 Interieur; kantoorruimte

1 foto
NIEUph462 Interieur; toiletruimte

1 foto
NIEUph463 Interieur; toiletruimte

1 foto
NIEUph464 Interieur; lift

1 foto
NIEUph465 Aanzicht voorzijde, gezien vanaf de Oostduinlaan

1 foto
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NIEUph466 Aanzicht linker zijgevel, gezien vanaf de Groenhovenstraat
1 foto

NIEUph467 Interieur; telefooncentrale
1 foto

NIEUph468 Aanzicht voor- en linker zijgevel, gezien vanaf de Bachmanstraat
1 foto

NIEUph469 Interieur; grote schouw in vergaderzaal
1 foto

NIEUph470 Bijgebouw
1 foto

NIEUph471 Interieur; trappenhal
1 foto

NIEUph472 Aanzicht voorzijde, gezien vanaf de Oostduinlaan
1 foto

NIEUph473 Interieur; technische ruimte
1 foto

NIEUph474 Interieur; machine telefooncentrale
1 foto

NIEUph475 Interieur; vergrendelbare deur met bel
1 foto

NIEUph476 Interieur; machine telefooncentrale
1 foto

NIEUph477 Interieur; machinekamer
1 foto

NIEUph478 Interieur; gang kelder
1 foto

NIEUph479 Interieur; zolderruimte
1 foto

NIEUph480 Interieur; kelderruimte
1 foto

NIEUph481 Interieur; gang kelder
1 foto

NIEUph482 Interieur; archief / opslagruimte
1 foto

NIEUph483 Interieur; mechanische installaties op zolder
1 foto

NIEUph484 Interieur; stoppenkast (?)
1 foto

NIEUph485 Interieur; stoppenkast (?)
1 foto

NIEUph486 Interieur; telefooncentrale
1 foto

NIEUph487 Interieur; onbekende machine
1 foto

NIEUph488 Interieur; technische ruimte
1 foto

NIEUph489 Interieur; technische ruimte
1 foto

NIEUph490 Interieur; technische ruimte
1 foto

NIEUph491 Hoofdentree Carel van Bylandtlaan
1 foto

NIEUph492 Interieur; tekenkamer
1 foto

NIEUph493 Interieur; kleine trappenhal
1 foto
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NIEUph494 Interieur; grote trappenhal
1 foto

NIEUph495 Interieur; gang met kluisjes en mededelingenbord
1 foto

NIEUph496 Interieur; hal
1 foto

NIEUph497 Interieur; grote schouw in vergaderzaal
1 foto

NIEUph498 Interieur; grote schouw in vergaderzaal
1 foto

NIEUph499 Interieur; voorportaal
1 foto

NIEUph500 Interieur; technische ruimte / werkplaatsje
1 foto

NIEUph501 Interieur; technische ruimte
1 foto

NIEUph502 Interieur; technische ruimte
1 foto

NIEUph503 Aanzicht voorzijde met bijgebouw
1 foto

NIEUph504 Aanzicht vanaf verder op de Oostduinlaan
1 foto

NIEUph505 foto
NIEUph506 Interieur; gang

1 foto
NIEUph507 Interieur; nog lege kantoorruimtes

1 foto
NIEUph508 Interieur; ketelruimte

1 foto
NIEUph509 Interieur; laboratorium

1 foto
NIEUph510 Interieur; nog lege kantoorruimtes

1 foto
NIEUph511 Interieur; laboratorium

1 foto
NIEUph512 Overzicht binnenplaats met tuin

1 foto
NIEUph513 Aanzicht gevel binnenplaats, vleugel aan Carel van Bylandtlaan

1 foto
NIEUph514 Hoofdentree Carel van Bylandtlaan

1 foto
NIEUph515 Interieur; zolderruimte met mechanische installaties

1 foto
NIEUph516 Interieur; technische ruimte

1 foto
NIEUph517 Interieur; gang gezien vanuit kantoorruimte

1 foto
NIEUph518 Interieur; lege kantoorruimte

1 foto
NIEUph519 Interieur; lege kantoorruimte

1 foto
NIEUph520 Interieur; lege kantoorruimte

1 foto
NIEUph521 Koninginnegracht, Den Haag

1 foto
NIEUph522 Bijgebouw

1 foto
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NIEUph523 Hoofd- en bijgebouw gezien vanaf de Groenhovenstraat
1 foto

NIEUph524 Aanzicht voorzijde, gezien vanaf Oostduinlaan
1 foto

NIEUph525 Hoofd- en bijgebouw gezien vanaf de Bachmanstraat
1 foto

NIEUph526 Hoofdgebouw in aanbouw, aanzicht voorgevel
1915 / 1917 1 foto

NIEUph527 Hoofdgebouw in aanbouw, aanzicht linker zijgevel
1915 / 1917 1 foto

NIEUph528 Hoofd- en bijgebouw gezien vanaf de Bachmanstraat
1915 / 1917 1 foto

NIEUph529 Interieur; hoofdtrappenhuis, bovenste verdieping
1915 / 1917 1 foto

NIEUph530 Interieur; één der directiekamers
1915 / 1917 1 foto

NIEUph531 Interieur; centrale hal met hoofdtrap
1915 / 1917 1 foto

NIEUph532 Interieur; grote schouw in vergaderzaal
1 foto

NIEUph533 Interieur; vergaderzaal
1915 / 1917 1 foto

NIEUph534 Interieur; grote schouw in vergaderzaal
1915 / 1917 1 foto

NIEUph535 Kroonluchter vergaderzaal, door beeldhouwer August Alexander
1 foto

NIEUph536 Interieur; centrale hal met hoofdtrap
1 foto

NIEUph537 Interieur; vergaderzaal
NIEUph538 Interieur; hoofdtrappenhuis, bovenste verdieping

1 foto
NIEUph539 Interieur; vergaderzaal

1 foto
NIEUph540 Interieur; tweede vergaderzaal

1 foto
NIEUph541 Interieur; tweede vergaderzaal

1 foto
NIEUph542 Aanzicht, gezien vanaf de Oostduinlaan

1915 / 1917 1 foto
NIEUph543 Aanzicht linker zijgevel met de nog open binnenplaats

1915 / 1917 1 foto
NIEUph544 Aanzicht gevel binnenplaats, vleugel aan Carel van Bylandtlaan

1 foto
NIEUph545 Aanzicht gevel binnenplaats, velugel aan Carel van Bylandtlaan

1 foto
NIEUph546 Aanzicht voorzijde, gezien vanaf de Oostduinlaan, na de 

uitbreiding, 's avonds
1915 / 1930 1 foto

NIEUph547 Aanzicht voorzijde
1 foto

NIEUph548 Hoofd- en bijgebouw, gezien vanaf de Bachmanstraat
1 foto

NIEUph549 Aanzicht linker zijgevel met binnenplaats, gezien vanaf de 
Groenhovenstraat

1 foto
NIEUph550 Interieur; tweede vergaderzaal

1 foto
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NIEUph551 Aanzicht achtergevel, gezien vanaf de Oostduinlaan, na de 
uitbreiding, 's avonds
1915 / 1930 1 foto

NIEUph552 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan
1 foto

NIEUph553 foto
NIEUph554 Bouwwerkzaamheden; spantwerk kap

1 foto
NIEUph555 Aanzicht voor- en linkerzijgevel, gezien vanaf de Carel van 

Bylandtlaan
1 foto

NIEUph556 Aanzicht voorzijde
1 foto

NIEUph557 Vooraanzicht hoofdentree Carel van Bylandtlaan
1 foto

NIEUph558 Hoofdentree Carel van Bylandtlaan
1 foto

NIEUph559 Koninginnegracht, Den Haag
1 foto

NIEUph560 Koninginnegracht, Den Haag
1 foto

NIEUph561 Aanzicht voorzijde
1 foto

NIEUph562 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan
1 foto

NIEUph563 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met
uitbreiding

1 foto
NIEUph564 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met

uitbreiding
1 foto

NIEUph565 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met
uitbreiding, variant

1 foto
NIEUph566 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met

uitbreiding
NIEUph567 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met

uitbreiding, variant
1 foto

NIEUph568 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 
met uitbreiding, variant

1 foto
NIEUph569 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met

uitbreiding
1 foto

NIEUph570 Maquette; vooraanzicht
1915 / 1917 1 foto

NIEUph571 Maquette; aanzicht linker zijgevel met binnenplaats
1915 / 1917 1 foto

NIEUph572 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Oostduinlaan, met
uitbreiding

1 foto
NIEUph573 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 

met uitbreiding
1 foto
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NIEUph574 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 
met uitbreiding, variant

1 foto
NIEUph575 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 

met uitbreiding, variant
1 foto

NIEUph576 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 
met uitbreiding, variant

1 foto
NIEUph577 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 

met uitbreiding, variant
1 foto

NIEUph578 Perspectieftekening; vooraanzicht gezien vanaf Bachmanstraat, 
met uitbreiding, variant

1 foto

NIEU.110349803
Verbouw van de "Haagsche Club" aan het Lange Voorhout nr.40; 's 
Gravenhage
1915

NIEU278 bestek en correspondentie
NIEU279 tekeningen;

NIEU280 Verbouw van het woonhuis van de familie Baron De Smedt van 
Alphen aan de Prinsessegracht nr.29; 's Gravenhage
1917
verbouwingstekeningen

NIEU.110349808
Ontwerp voor de bouw van een ziekenhuis voor het "Rode Kruis"; 's
Gravenhage
1917

NIEU281 bestek en correspondentie
NIEU282 tekeningen;

NIEU.110349811
Verbouw van het woonhuis van de familie Baron Van Lynden op de 
hoek van de Riouwstraat / Timorstraat; 's Gravenhage
1918

NIEU283 bestek en correspondentie
NIEU284 tekeningen;

NIEU285 Ontwerp voor een kantoorgebouw voor de "Nederlandse 
Handelsmaatschappij" op de hoek van de Stadhouderslaan / 
Cornelis de Witlaan; 's Gravenhage
1918
geschreven stukken

NIEU.110349816
Verbouw van een woonhuis aan de Jan van Nassaustraat nr.88; 's 
Gravenhage
1918
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NIEU286 bestek en correspondentie
NIEU287 tekeningen;

NIEU.110349820
Verbouw van een woonhuis tot bankkantoor in de Parkstraat nr.6; 's
Gravenhage
1919

NIEU288 bestek en correspondentie
NIEU289 tekeningen;

NIEU290 Ontwerp voor de bouw van een weeshuis aan het Marisplein; 's 
Gravenhage
1919
ontwerptekeningen

NIEU.110349825
Verbouw van het pand Lange Vijverberg nr.13 voor de "Escompto 
Maatschappij"; 's Gravenhage
1920

NIEU291 bestek en correspondentie
NIEU292 tekeningen;

NIEU.110349829
Villa voor de familie Furnée in het park Zorgvliet; 's Gravenhage
1920

NIEU294 bestek en correspondentie
NIEU295 tekeningen;
NIEU.110349832 foto's;, 2 stuks

NIEUph579 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph580 Interieur; hal met trap
1 foto

NIEU.110349835
Meisjesschool aan de Schimmelpennincklaan in het park Zorgvliet; 
(met aangepaste tekeningen voor andere locaties); 's Gravenhage
1921

NIEU297 bestek en correspondentie
NIEU298 tekeningen;
NIEU299 tekeningen;
NIEU.110349839 foto's;, 13 stuks

NIEUph581 Aanzicht, met meisjes op het plein
1 foto

NIEUph582 Aanzicht, met meisjes op het plein
1 foto

NIEUph583 Aanzicht, vanaf links
1 foto

NIEUph584 Aanzicht vanaf rechts
1 foto

NIEUph585 Gevelsteen "Door Mijnen Geest"
1 foto

NIEUph586 Aanzicht, met meisjes op het plein
1 foto
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NIEUph587 Aanzicht, met meisjes op het plein
1 foto

NIEUph588 Aanzicht, vanaf links
1 foto

NIEUph589 Aanzicht, met meisjes op het plein
1 foto

NIEUph590 Groepsfoto studenten en medewerkers
1 foto op karton

NIEUph591 Groepsfoto docentes in lerarenkamer
1 foto op karton

NIEUph592 Klassenfoto
1 foto op karton

NIEUph593 Interieur; trappenhal
1 foto

NIEU.110349853
Verbouw van het koetshuis van de familie Jonkheer Boreel tot 
kantoor; 's Gravenhage
1921

NIEU301 bestek en correspondentie
NIEU302 tekeningen;

NIEU303 Verbouw van het woonhuis Sweelinckstraat nr.4; 's Gravenhage
1921
verbouwingstekeningen

NIEU304 Villa aan het Plein 1813 nr.3; 's Gravenhage
1922
opmeting van de plattegronden ten behoeve van een verbouw

NIEU305 Ontwerp voor de bouw van een kantoorcomplex voor de 
"Acetylena" aan de Carel van Bylantlaan; 's Gravenhage
1924
dossier bevat o.a.
305.1 Voorgevel voor het kantoorgebouw Acelytena aan de Carel van 
Bylandtlaan in Den Haag
305.2 Perspectief van kantoorgebouw Acelytena aan de Carel van Bylandtlaan in 
Den Haag

NIEU306 Vergroten van een serre aan een woonhuis aan de Groot-
Hertoginnelaan; 's Gravenhage
1924
geschreven stukken

NIEU307 Ontwerp voor de bouw van een buitenschool in Scheveningen; 's 
Gravenhage
1925
ontwerptekeningen

NIEU.110349865
Fabriek/kantoorcomplex voor de Handelsmaatschappij "De Veluwe";
'Scheepmakersstraat 9, s Gravenhage
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1927
NIEU308 bestek en correspondentie
NIEU309 tekeningen;
NIEU.110349868 foto's, 17 stuks

NIEUph594 Interieur; Koffie- of theepakkerij
1 foto

NIEUph595 Interieur; Sorteren van koffiebonen
1 foto

NIEUph596 Interieur; Inpakkerij
1 foto

NIEUph597 Interieur; Opslagkelder
1 foto

NIEUph598 Interieur; Proeverij
1 foto

NIEUph599 Interieur; Gang
1 foto

NIEUph600 Interieur; Kantoorruimte
1 foto

NIEUph601 Interieur; Malerij (?)
1 foto

NIEUph602 Interieur; Winkel
1 foto

NIEUph603 Interieur; Trappenhal
1 foto

NIEUph604 Interieur; Inpakkerij
1 foto

NIEUph605 Interieur; Directiekamer
1 foto

NIEUph606 Interieur; Atrium boven garage
1 foto

NIEUph607 Interieur; Kantoorruimte
1 foto

NIEUph608 Interieur; Spreekkamer
1 foto

NIEUph609 Aanzicht achtergevel, 's nachts
1 foto

NIEUph610 Aanzicht achtergevel, vanaf overzijde gracht, 's nachts
1 foto

NIEU.110349891
Diaconessehuis Bronovo; 's Gravenhage
1927

NIEU311 bestek en correspondentie
NIEU312 bestek en correspondentie
NIEU313 bestek en correspondentie
NIEU314 tekeningen;
NIEU315 tekeningen;
NIEU316 tekeningen; (situaties)
NIEU317 tekeningen; (plattegronden)
NIEU318 tekeningen; (gevels)
NIEU319 tekeningen; (doorsneden)
NIEU320 tekeningen; (interieur en kerkgebouw)
NIEU.110349902 foto's, 8 stuks

NIEUph611 Eerstesteenlegging
1 foto op karton
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NIEUph612 Perspectieftekening; rechter zijde 'Diakonessenhuis "Bronovo" 
Den Haag'

1 foto
NIEUph613 Perspectieftekening; 'Diakonessenhuis "Bronovo" Den Haag, 

Hoofdingang, Gevel.'
1 foto

NIEUph614 Perspectieftekening; 'Voorgevel, Diakonessenhuis "Bronovo", 
Waalsdorperweg, Den Haag'

1 foto
NIEUph615 Perspectieftekening; rechter zijde 'Diakonessenhuis "Bronovo" 

Den Haag'
1 foto

NIEUph616 Perspectieftekening; rechter zijde 'Diakonessenhuis "Bronovo", 
Waalsdorperweg, Den Haag'

1 foto
NIEUph617 Perspectieftekening; rechter zijde 'Diakonessenhuis "Bronovo", 

Waalsdorperweg, Den Haag'
1 foto

NIEUph618 Tekening; situatie
1 foto

NIEU.110349911
Verbouw van het kantoor en de garage van de begrafenis-
onderneming Innemee; 's Gravenhage
1931

NIEU322 bestek en correspondentie
NIEU323 tekeningen;
NIEU.110349914 foto's, 7 stuks

NIEUph619 Straatbeeld, vanaf links
1 foto

NIEUph620 Straatbeeld, vanaf links
1 foto

NIEUph621 Straatbeeld, vanaf links
1 foto

NIEUph622 Straatbeeld vanaf rechts, met ingetekende lijnen nieuwe gebouw
1 foto

Op verso gevelbeeld nieuwe gebouw in perspectief
NIEUph623 Straatbeeld, vanaf rechts

1 foto
NIEUph624 Straatbeeld vanaf links, met ingetekende lijnen nieuwe gebouw

1 foto
Op verso gevelbeeld nieuwe gebouw in perspectief

NIEUph625 Straatbeeld met nieuwe voorgevel
1 foto

NIEU.110349922
Stukken betreffende diverse verbouwingen van het pand 
Kneuterdijk nr. 11 (het voormalige kantoor van de "Eerste 
Nederlandse Levensverzekering Maatschappij" en de "Nederlandse 
Handelsmaatschappij") ten behoeve van de boekhandel Mensing 
en Visser; 's Gravenhage
(1898) 1932-1942

NIEU325 bestek en correspondentie
NIEU326 tekeningen;
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NIEU327 Verbouw van het pand Wagenstraat nr.14 ten behoeve van de 
"Incassobank"; 's Gravenhage
1933
geschreven stukken

NIEU328 Plan voor een "Coöperatief home voor heren"; 's Gravenhage
1933
ontwerptekeningen

NIEU329 Winkelpand in de Prinsenstraat voor de vereniging "Eigen Hulp"; 's 
Gravenhage
1934
ontwerptekeningen

NIEU330 Kerk aan de Hogenhoucklaan; 's Gravenhage
1934
ontwerptekeningen

NIEU.110349936
Verbouw van een villa aan de Gogelweg voor de Legatie van Zuid-
Afrika; s Gravenhage
1935

NIEU331 bestek en correspondentie
NIEU332 tekeningen;

NIEU333 Plan tot verbouw van het pand Javastraat nr.1 voor de Legatie van 
Zuid-Afrika; 's Gravenhage
1935
VErbouwingstekeningen

NIEU.110349942
Villa voor de mevr. De Ranitz aan de Van Soutelandelaan; 's 
Gravenhage
1937

NIEU334 bestek en correspondentie
NIEU335 tekeningen;

NIEU.110349945
Vergroten van het kantoorgebouw van de Kamer van Koophandel in
de Van de Spiegelstraat; 's Gravenhage
1937

NIEU336 bestek en correspondentie
NIEU337 tekeningen;
NIEUph626 Groepsfoto, 1 foto

NIEU339 Plan voor de bouw van een overdekte markthal aan de Grote 
Marktstraat; 's Gravenhage
1938
ontwerptekeningen
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NIEU340 Opname van het woonhuis van de familie Jonkheer Loudon, 
Prinsessegracht nr. 22; 's Gravenhage
1942-1947
zie ook nr. 214
geschreven stukken

NIEU341 Restauratie van het Catshuis in het park Zorgvliet; 's Gravenhage
1949
geschreven stukken

NIEU.110349958
Huishoudschool in de Sweelinckstraat in opdracht van het bestuur 
van de huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort; 's 
Gravenhage
1950 - 1955

NIEU342 bestek en correspondentie
NIEU342A bestek en correspondentie
NIEU343 bestek en correspondentie
NIEU343A bestek en correspondentie
NIEU343B bestek en correspondentie
NIEU343C bestek en correspondentie
NIEU344 tekeningen;

NIEU.110349967
Plan voor de bouw van het Provinciehuis Zuid-Holland op het 
terrein van de voormalige dierentuin; 's Gravenhage
1951-1953
Ontwerptekeningen
dossier bevat o.a.
345.1 Perspectief van het Provinciehuis Zuid-Holland
345.2 Doorsnede van het Provinciehuis Zuid-Holland

NIEU345.1 tekeningen
NIEU345.2 tekeningen

NIEU346 Plan voor de bouw van een Congrescentrum; 's Gravenhage
1954-1957
Ontwerptekening
dossier bevat o.a.
346.1 Plattegronden van de kelderverdieping en de begane grond; studieplan 
voor een Congrsgebouw bij het Cultureel Centrum op Zorgvliet in Den Haag
346.2 Plattegrond bel-etage; studieplan voor een Congrsgebouw bij het Cultureel
Centrum op Zorgvliet in Den Haag
346.3 Voor- en achtergevel; studieplan voor een Congrsgebouw bij het Cultureel 
Centrum op Zorgvliet in Den Haag
346.4 Situatie studieplan voor een Congrsgebouw bij het Cultureel Centrum op 
Zorgvliet in Den Haag
346.5 Hoofdgevel en Hotelgevel; studieplan voor een Congrsgebouw bij het 
Cultureel Centrum op Zorgvliet in Den Haag
346.6 Achter- en zijgevel; studieplan voor een Congrsgebouw bij het Cultureel 
Centrum op Zorgvliet in Den Haag
346.7 Doorsneden; studieplan voor een Congrsgebouw bij het Cultureel Centrum
op Zorgvliet in Den Haag
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346.8 Plattegrond bel-etage; studieplan voor een Congrsgebouw bij het Cultureel
Centrum op Zorgvliet in Den Haag

NIEU347 Tekeningen van diverse kleinere projecten; 's Gravenhage
1900-1925

NIEU348 Verbouw van het woonhuis van de familie Cremer aan de 
Prinsessegracht nr.21; 's Gravenhage
z.jr.
verbouwingstekeningen

NIEU.110349973
Verbouw van het woonhuis van de familie Jonkheer Snouck 
Hurgronje aan de Prinsessegracht 28 en het koetshuis aan de Jan 
Evertstraat nr.11/13; 's Gravenhage
z.jr.

NIEU349 bestek en correspondentie
NIEU349A tekeningen;

NIEU350 Tekeningen van panden aan het Korte Voorhout nr.14 en het Lange 
Voorhout nr.14, 18, 21/23, 28 en 48; 's Gravenhage
z.jr.
plattegronden en opmetingstekeningen

NIEU351 Plan voor een doorbraak van de Stationsstraat; 's Gravenhage
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU352 Plan voor een hotel op de Kneuterdijk; 's Gravenhage
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU353 Verbouw van het paviljoen Oud-Rosenburg op het terrein van de 
psychiatrische inrichting Rosenburg te Loosduinen; 's Gravenhage
z.jr.
verbouwingstekeningen

NIEU354 Tekening voor een graftombe voor Gerrit Heer van Assen-Delft en 
Beatrix Vrouwe van Dalem in de Grote Kerk; 's Gravenhage
z.jr.

NIEU.110349987
Algemeen Provinciaal-, Stads-, en Academisch ziekenhuis; 
Groningen
1898-1901

NIEU355 bestek en correspondentie
NIEU356 bestek en correspondentie
NIEU357 bestek en correspondentie
NIEU358 tekeningen; (algemeen)
NIEU359 tekeningen; (chirurgie en verloskunde)
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NIEU360 tekeningen; (situaties en administratiegebouw)
NIEU361 tekeningen; (psychiatrie, besmettelijke ziekten, syphilitische ziekten, lijkenhuis, 

was- en ketelhuis)
NIEU362 tekeningen; (medische afdeling)
NIEU363 tekeningen; (interieur)
NIEU364 tekeningen; (diversen)
NIEU366 bestek en correspondentie
NIEU367 bestek en correspondentie
NIEU368 bestek en correspondentie
NIEU.110349998 foto's; ph627-646, 20 stuks

NIEUph627 foto
NIEUph628 foto
NIEUph629 foto
NIEUph630 foto
NIEUph631 foto
NIEUph632 foto
NIEUph633 foto
NIEUph634 foto
NIEUph635 foto
NIEUph636 foto
NIEUph637 foto
NIEUph638 foto
NIEUph639 foto
NIEUph640 foto
NIEUph641 foto
NIEUph642 foto
NIEUph643 foto
NIEUph644 foto
NIEUph645 foto
NIEUph646 Bouwplaats

1 foto

NIEU.110350022
Inrichting voor Ooglijders; Groningen
1897-1899

NIEU369 bestek en correspondentie
NIEU370 tekeningen;

NIEU371 (ver)bouw van het Diaconessehuis; Groningen
1900
verbouwingstekeningen

NIEU372 Tekeningen van het huis "Meer en Berg"; Heemstede
z.jr.

NIEU.110350031
Verbouw van de Nederlandse Hervormde Kerk; Heeselt
1887

NIEU373 bestek en correspondentie
NIEU374 tekeningen;

NIEU375 Tekeningen van kasteel Hernen; Hernen
1917
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NIEU376 Woonhuis van de familie Jonkheer L.C.J.A. van Meeuwen; Oude 
Dieze 11; 's Hertogenbosch
1898
(ver)bouwtekeningen

NIEU377 (ver)bouw van het huis "Berkheide" voor de familie Van Eeghen; 
Hilversum
z.jr.
geschreven stukken

NIEU.110350041
"Huize Hoevelaken" voor de familie Van Aalst; Hoevelaken
1925

NIEU378 bestek en correspondentie

NIEU379 tekeningen;

NIEU380 tekeningen;

NIEU381 tekeningen;

NIEU.110376282
Tekeningenserie als aanvulling op project huize Hoevelaken
NIEU600.1.1 Plattegrond Huize Hoevelaken

(in koker)
schaal 1:100

NIEU600.1.2 Plattegrond Huize Hoevelaken
(in koker)
schaal 1:100

NIEU600.2A Aanwijzing tekeningen, binnendeur kozijnen 1e verdieping
NIEU600.3 Doorsneden, bestektekening en kapplan
NIEU600.3A Aanwijzing tekeningen, goot en lijst
NIEU600.4 Terreintekening situatie oud en nieuw kasteel

schaal 1:500
NIEU600.7 Plan Soutterain

schaal 1:50
NIEU600.8 Plan Bel Etage

schaal 1:50
NIEU600.9 Plan 1e verdieping

schaal 1:50
NIEU600.10 Plan zolderverdieping (2e verdieping) met verloop 

schoorsteenkanalen
schaal 1:50
behordende bij blad no: 47, 74

NIEU600.11 Schoorsteen met verloop (zit kleedkamer mevr.)
schaal 1:20

NIEU600.12 Schoorsteen met verloop
schaal 1:20

NIEU600.13 Details buitenraamkozijn souterrain
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.14 Details buitenraamkozijn souterrain
schaal 1:10, ware grootte
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NIEU600.15 Details binnen- deuren, raamkozijnen en drielichtkozijnen 
souterrain

schaal 1:10, ware grootte
NIEU600.16 Schuifkozijn begane grond en 1e verdieping
NIEU600.17.1 Zuidgevel

schaal 1:20
NIEU600.17.2 Zuidgevel

schaal 1:20
NIEU600.17.3 Zuidgevel

schaal 1:20
NIEU600.17.4 Zuidgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.1 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.2 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.3 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.4 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.5 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.6 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.7 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.8 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.18.9 Westgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.1 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.2 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.3 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.4 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.5 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.6 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.19.7 Oostgevel

schaal 1:20
NIEU600.20.1 Gewijzigde tekeningen Oostgevel keuken/kapel

schaal 1:20
behorende bij blad no: 19

NIEU600.20.2 Gewijzigde tekeningen Oostgevel keuken/kapel
schaal 1:20
behorende bij blad no: 19

NIEU600.20.3 Gewijzigde tekeningen Oostgevel keuken/kapel
schaal 1:20
behorende bij blad no: 19

NIEU600.21.1 Noordgevel
schaal 1:20

NIEU600.21.2 Noordgevel
schaal 1:20
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NIEU600.21.3 Noordgevel
schaal 1:20

NIEU600.21.4 Noordgevel
schaal 1:20

NIEU600.22 Verzamelblad buitendeur kozijnen
schaal 1:10

NIEU600.23 Verzamelblad buitendeur kozijnen
schaal 1:10
behorende bij blad no: 84

NIEU600.24 Verzamelblad draairaam kozijnen
schaal 1:10
behorende bij blad no: 25

NIEU600.25 Detailblad draairaam kozijnen
ware grootte
behorende bij blad no: 24

NIEU600.26 Doorsneden onderdorpels en cordonbanden van hardsteen
ware grootte

NIEU600.27 Zandsteen en graniet hoofdingang en balkon
schaal 1:20, 1:10

NIEU600.28 Details zandsteen, bovenbouw balkon zuidzijde
ware grootte
behorende bij blad no: 27

NIEU600.29 Details zandsteen, onderbouw balkon zuidzijde
ware grootte
behorende bij blad no: 27

NIEU600.30 Details zandsteen hoofdingang
1:20, 1:10

NIEU600.31 Details zandsteen en kozijn
ware grootte
behorende bij blad no: 30

NIEU600.32 Details zandsteen hoofdingang
ware grootte
behorende bij blad no: 30

NIEU600.33 Kozijnen voor dienstbodekamer, hoofdtrappenhuis en galerij
1:10, ware grootte

NIEU600.34 Deurkozijnen Bel Etage
1:10, ware grootte

NIEU600.35 Tochtfronten Bel Etage
1:10, ware grootte
behorende bij blad no: 118

NIEU600.36 Details sierankers
ware grootte

NIEU600.37 Details sierankers
ware grootte

NIEU600.38 Details sierankers
ware grootte

NIEU600.39 Details sierankers
ware grootte

NIEU600.40 Details sierankers
ware grootte

NIEU600.41 Poorten Bel Etage
schaal 1:20

NIEU600.42 Deurkozijn kast dienkamer, pantry
schaal 1:10, ware groote

NIEU600.43 Binnendeurkozijn 1e verdieping
schaal 1:10
behorende bij blad no: 44, 45, 46
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NIEU600.44 Binnendeurkozijn 1e verdieping
schaal 1:10, ware grootte
behorende bij blad no: 43

NIEU600.45 Details binnendeurkozijn 1e verdieping
ware grootte
behorende bij blad no: 43, 72

NIEU600.46 Details binnendeurkozijn 1e verdieping met poorten
schaal 1:10, ware grootte
behorende bij blad no: 43, 72

NIEU600.47 Binnendeur en raamkozijnen zolderverdieping
schaal 1:10, ware grootte
behorende bij blad no: 69, 74, 10

NIEU600.48 Lantaarn met legraam zolder
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.49 Raamhekken met details
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.49A Hekje boven dienstingang
schaal 1:10
behorende bij blad no: 49, 51, 194

NIEU600.50 Constructie vouwblinden betimmering
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.51 Details raamhekken
ware grootte
behorende bij blad no: 49

NIEU600.52 Uitslag kap Galerij
1:20; ware grootte

NIEU600.53 Details voor kap, Gallery, consoles
ware grootte
behorende bij blad no: 52

NIEU600.54 Kroonlijsten
ware grootte

NIEU600.55 Middenlijst zuidgevel
ware grootte

NIEU600.56 Gootlijst toren
ware grootte

NIEU600.57 Kroonlijst noordgevel middengedeelte
ware grootte

NIEU600.58 Dak vensters
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.59 Kapplan
schaal 1:20
behorende bij blad no: 60, 61,62

NIEU600.60 Uitslag kapspanten
schaal 1:20
behorende bij blad no: 59

NIEU600.61 Uitslag kapspanten
schaal 1:20
behorende bij blad no: 59

NIEU600.62 Uitslag kapspanten
schaal 1:20
behorende bij blad no: 59

NIEU600.63.1 Details dakvensters
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.63.2 Details dakvensters
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.64 Details zanstenen bordesgalerij, schouderstuk (aanzetstuk) 
afdekking
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schaal 1:10, ware grootte
NIEU600.65 Details raamkozijn met hijsbalk

schaal 1:10, ware grootte
NIEU600.66 Details zandsteen van de schoorsteen

schaal 1:10, ware grootte
NIEU600.67 Tochtfront 1e verdieping

schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 68

NIEU600.68 Uitslag kozijn tochtfront 1e verdieping
ware grootte
behorende bij blad no: 67

NIEU600.69 Detail legraam portaal zolderverdieping en blaklaag vliering
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 47

NIEU600.70 Detail torenkap
schaal 1:20

NIEU600.71 Poorten 1e verdieping
schaal 1:20

NIEU600.72 Doorgangen 2 en 3 bij logeer- en badkamer
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 45, 46

NIEU600.73 Detail ronde raamkozijnen toren
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.74 Binnendeur kozijnen en doorgangen zolderverdieping
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 10, 47

NIEU600.75 Bovenlichten wc's bij reserve kleedkamer 1e verdieping
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.76 Keuken betimmering, tegelvloeren en wanden met details Bel 
Etage

schaal 1:20
NIEU600.77 Detail lichtkozijn en wc zolderverdieping oostgevel

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.78 Schoorsteen met verloop rookkanaal slaapkamer dochter

schaal 1:20
NIEU600.79 Wijziging soutterain

schaal 1:50
NIEU600.80 Front slaapkamer knecht en wc, deuren toren soutterain

schaal 1:10, ware grootte
NIEU600.81 Details keukenbetimmering

ware grootte
NIEU600.82 Details keukenbetimmering

ware grootte
NIEU600.83 Binnendeuren, dienstafdeling

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.84 Details buitendeurkozijnen

ware grootte
behorende bij blad no: 23

NIEU600.85 Trapje naar verhoogde vloer soutterain
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.86 Details poets- en dienkamer en provisiekast
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 87, 88, 151

NIEU600.87 Details poets- en dienkamer en provisiekast
ware grootte
behorende bij blad no: 86, 88

NIEU600.88 Details binnenblinden voor dienkamer
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ware grootte
NIEU600.89 Aansluiting ketels (kelder)
NIEU600.90 Diensttrap

schaal 1:20
behorende bij blad no: 235

NIEU600.91 Details diensttrap
ware grootte

NIEU600.92 Details diensttrap
ware grootte

NIEU600.93 Uitslag kuipstuk van 1e verdieping naar zolderverdieping
ware grootte

NIEU600.94 Opmeting plafond hal van het oude huis
schaal 1:10, ware grootte
behorende bij blad no: 133, 134

NIEU600.95 Binnenbetimmering dakvensters, bad-, dienst-, reservekamer
NIEU600.96 Kasten enz. dienstbodenkamer

schaal 1:20
behorende bij blad no: 97, 98

NIEU600.97 Details kasten
ware grootte
behorende bij blad no: 96

NIEU600.98 Details kasten
ware grootte
behorende bij blad no: 96

NIEU600.99 Bovenlicht kozijn 79 bij logeerkamer toren 1e verdieping
schaal 1:20 ware grootte

NIEU600.100 Goot op muurtje galerij
schaal 1:20 ware grootte

NIEU600.101 Vergaarbak
ware grootte

NIEU600.102 Kastenbetimmering voor kamers zuidgevel 2e verdieping
schaal 1:20
behorende bij blad no: 103, 104

NIEU600.103 Betimmering voor kamers zuidgevel 2e verdieping
ware grootte
behorende bij blad no: 102

NIEU600.104 Betimmering voor kamers zuidgevel 2e verdieping
ware grootte
behorende bij blad no: 102

NIEU600.105 Kast op portaal 2e verdieping met betimmering voor poorten 
toren

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.106 Details plafond bij en in toren 1e verdieping

ware grootte
behorende bij blad no: 128

NIEU600.109 Tegelvloeren, kasten en keukenbetimmering enz. garage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 110

NIEU600.109AWerkbank in werkplaats garage
schaal 1:20

NIEU600.110 Details van kasten en keukenbetimmering
ware grootte
behorende bij blad no: 109

NIEU600.111 Smeedijzeren gehengen buitenluiken kamer mijnheer en salon
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.112 Tegelvloeren soutterain
schaal 1:20
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behorende bij blad no: 244
NIEU600.113 Tegelwanden jassenkomer, toiletten en wc's

schaal 1:50, ware grootte
NIEU600.114 Torentrap 2e verdieping naar zolder

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.115 Tegelvloeren 1e en 2e verdieping badkamers, vuilwaterkamers en

wc's
schaal 1:20

NIEU600.116 Aftimmering garderobe 1e verdieping en kast naar badkamer 
grote slaapkamer

schaal 1:20
behorende bij blad no: 117

NIEU600.117 Details garderobe 1e verdieping en kast naar badkamer grote 
slaapkamer

ware grootte
behorende bij blad no: 116

NIEU600.118 Jassenkamer met toilet en wc
schaal 1:20
behorende bij blad no: 35, 119, 125, 216

NIEU600.119 Jassenkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 118

NIEU600.121 Aftimmering slaapkamer dochter (variant A)
schaal 1:20
behorende bij blad no: 122, 123, 124

NIEU600.122 Schouw en schets aftimmering slaapkamer dochter
schaal 1:20
behorende bij blad no: 121, 123, 124

NIEU600.123 Aftimmering plafond slaapkamer dochter
schaal 1:20
behorende bij blad no: 121, 122, 124

NIEU600.124 Details aftimmering slaapkamer dochter
ware grootte
behorende bij blad no: 121, 122, 123

NIEU600.125 Kooflijst en details jassenkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 118

NIEU600.126 Aftimmering en lambri's raamkozijnen 1e verdieping
schaal 1:20 ware grootte
behorende bij blad no: 137

NIEU600.127 Details plafonds 1e verdieping
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 130

NIEU600.128 Plafond 1e verdieping (rozet uit middenkamer Bel Etage oude 
huis)

schaal 1:20
behorende bij blad no: 106

NIEU600.129 Schets buitenlantaarm
NIEU600.130 Plafond grote slaapkamer 1e verdieping

schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 127

NIEU600.131 Gegoten ijzeren paal buitenbordessen
ware grootte
behorende bij blad no: 132

NIEU600.132 Gegoten ijzeren paal buitenbordessen
ware grootte
behorende bij blad no: 131
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NIEU600.133 Aftimmering kleedkamer mevrouw (107) , 1e verdieping
schaal 1:20
behorende bij blad no: 94, 134, 135, 136

NIEU600.134 Plafond kleedkamer mevrouw (107) , 1e verdieping
was plafond uit het oude huis Hoevelaken
schaal 1:20
behorende bij blad no: 94, 133, 135, 136

NIEU600.135 Details aftimmering kleedkamer mevrouw
ware grootte
behorende bij blad no: 133

NIEU600.136 Details aftimmering kleedkamer mevrouw
ware grootte
behorende bij blad no: 133

NIEU600.137 Details schilderlijsten 1e verdieping
ware grootte
behorende bij blad no: 126

NIEU600.138 Verdeling plafondhangers plafond eetkamer
schaal 1:20

NIEU600.139 Kasten dienkamer
schaal 1:20

NIEU600.140 Details kasten dienkamer
ware grootte

NIEU600.141 Ijzeren hekken op terassen
schaal 1:20

NIEU600.142 Details schoorsteenwand in zitkamer dochter en grote 
logeerkamer

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.143 Details schoorsteenwand in grote slaapkamer en reserve 

slaapkamer
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 144

NIEU600.144 Details schoorsteenwand in reserve slaapkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 143

NIEU600.145 Zitkamer mevrouw Bel Etage (Keizergracht 610; Amsterdam)
schaal 1:20
behorende bij blad no: 146, 147, 148, 149

NIEU600.146 Betimmering zitkamer mevrouw Bel Etage (Keizergracht 610; 
Amsterdam)

schaal 1:20
behorende bij blad no: 145

NIEU600.147 Plafond zitkamer mevrouw Bel Etage (Keizergracht 610; 
Amsterdam)

schaal 1:20
behorende bij blad no: 149

NIEU600.148 Details voor plaatsen bestaande betimmerning zitkamer mevrouw
Bel Etage (Keizergracht 610; Amsterdam)

ware grootte
behorende bij blad no: 145

NIEU600.149 Details plafondbetimmering zitkamer mevrouw Bel Etage 
(Keizergracht 610; Amsterdam)

ware grootte
behorende bij blad no: 147

NIEU600.150 Aanvraagtekening parketvloeren Bel Etage en 1e verdieping
schaal 1:100, 1:20
behorende bij blad no: 213, 237-240

NIEU600.151 Wijziging aanrecht, rolluiken kokers dienkamer
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schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 86

NIEU600.152 Bestaande eikenbetimmering L: 14e icc Amsterdam plaatsen in 
bibliotheek

schaal 1:20,
behorende bij blad no: 153

NIEU600.153 Bestaande eikenbetimmering L: 14e icc Amsterdam plaatsen in 
bibliotheek

schaal 1:20,
behorende bij blad no: 152

NIEU600.154 Details betimmering biblitheek
ware grootte
behorende bij blad no: 153

NIEU600.155 Details betimmering biblitheek
ware grootte
behorende bij blad no: 153

NIEU600.156 Details betimmering biblitheek
ware grootte
behorende bij blad no: 153

NIEU600.157 Details betimmering biblitheek
ware grootte
behorende bij blad no: 153

NIEU.110413517 Details plafond bibliotheek (zoek)
ware grootte
behorende bij blad no: 159

NIEU600.159 Details plafond biblitheek
ware grootte
behorende bij blad no: 158

NIEU600.161 Bestaande betimmering eetkamer (Heerengracht 502 
Amsterdam)

schaal 1:20
behorende bij blad no: 160

NIEU600.163 Details voor het aanbrengen bestaande betimmering eetkamer 
(Heerengracht 502 Amsterdam)

ware grootte
behorende bij blad no: 160

NIEU600.164 Details voor het aanbrengen bestaande betimmering eetkamer 
(Heerengracht 502 Amsterdam)

ware grootte
behorende bij blad no: 160, 162

NIEU600.165 Details wanden kantoor met boekenkast Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 166

NIEU600.166 Details rolkast en betimmering bij kluisdeur, kantoor Bel Etage en
plafond

schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 165

NIEU600.167 Betimmering Galary
schaal 1:20

NIEU600.168 Details betimmering Galary
ware grootte
behorende bij blad no: 167

NIEU600.169 Diversen details Galary
ware grootte
behorende bij blad no: 167

NIEU600.170 Details van het trapje in de Galary
ware grootte
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behorende bij blad no: 167
NIEU600.171 Losse tegels voor inbouwbadkuipen

schaal 1:2
NIEU600.172 Aanrecht enz. in donkerenkamer

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.173.1 Trappenhuis, uitslagen wanden en lambrizering 

trappenhuis, 2 maal
schaal 1:20

NIEU600.173.2 Trappenhuis, uitslagen wanden en lambrizering 
trappenhuis, 2 maal

schaal 1:20
NIEU600.174.1 Details lambrisering trappenhuis, 3 maal

ware grootte
behorende bij blad no: 173

NIEU600.174.2 Details lambrisering trappenhuis, 3 maal
ware grootte
behorende bij blad no: 173

NIEU600.174.3 Details lambrisering trappenhuis, 3 maal
ware grootte
behorende bij blad no: 173

NIEU600.175 Details lambrisering trappenhuis
ware grootte
behorende bij blad no: 173

NIEU600.176 Details plafond trappenhuis
ware grootte
behorende bij blad no: 173

NIEU600.177 Betimmering 'Hoofdtrap' begane grond
schaal 1:20
behorende bij blad no: 173

NIEU600.178 Details trap betimmering
ware grootte
behorende bij blad no: 173-177

NIEU600.179 Details trap betimmering
ware grootte
behorende bij blad no: 177

NIEU600.180 Uitslag plan hoofdbaluster hoofdtrap
ware grootte
behorende bij blad no: 181

NIEU600.181 Detail hoofdbaluster hoofdtrap
ware grootte
behorende bij blad no: 177

NIEU600.182 Schets voor het plaatsen van windwerken
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.183.1 Aftimmering hal Bel Etage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 184-189

NIEU600.183.2 Aftimmering hal Bel Etage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 184-189

NIEU600.183.3 Aftimmering hal Bel Etage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 184-189

NIEU600.184 Details aftimmering hal Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 183

NIEU600.185 Details aftimmering hal Bel Etage
ware grootte
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behorende bij blad no: 183
NIEU600.186 Details aftimmering hal Bel Etage

ware grootte
behorende bij blad no: 183

NIEU600.187 Details aftimmering hal Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 183

NIEU600.188 Details aftimmering hal Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 183

NIEU600.189 Details aftimmering hal Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 183

NIEU600.190 Plafond hal Bel Etage
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.191 Detail aansluiting schuiframen
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.192 Plafond trappenhuis
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.193 Details plafond trappenhuis
ware grootte
behorende bij blad no: 173, 192

NIEU600.194 Hekje voor bovenlicht dienstingang
ware grootte
behorende bij blad no: 49

NIEU600.195 Betonnen bordessen hoofdtrap
schaal 1:20

NIEU600.196 Raamhek kantoor
schaal 1:10
behorende bij blad no: 49, 51

NIEU600.197 Plafond eetkamer
schaal 1:20

NIEU600.198 Gewijzigde uitsag gebogen kokers raamwand trappenhuis
ware grootte
behorende bij blad no: 173

NIEU600.199 Details binnendeuren hal Bel Etage
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.200 Betimmering eetkamer gedeeltelijke bestaande betimmering
schaal 1:20
behorende bij blad no: 201-205

NIEU600.201 Details betimmering eetkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 200

NIEU600.202 Details betimmering eetkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 200

NIEU600.203 Details betimmering eetkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 200

NIEU600.204 Details betimmering eetkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 200, 197

NIEU600.205 Details betimmering eetkamer
ware grootte
behorende bij blad no: 200

NIEU600.206 Plafonds voorhuis en corridor Bel Etage
schaal 1:20
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behorende bij blad no: 207
NIEU600.207 Details plafonds voorhuis en corridor Bel Etage

ware grootte
behorende bij blad no: 206

NIEU600.207ABetimmering salon Bel Etage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 208-212

NIEU600.208 Details betimmering salon Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 207a

NIEU600.209 Details betimmering salon Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 207a, 212

NIEU600.210 Details betimmering salon Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 207a

NIEU600.211 Details betimmering salon Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 207a

NIEU600.212 Plafond salon
schaal 1:20
behorende bij blad no: 209

NIEU600.213 Parketvloer bibliotheek Bel Etage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 150

NIEU600.214 Wanden corridor en voorhuis
schaal 1:20
behorende bij blad no: 206, 207, 215-217

NIEU600.215 Detail rolluikkast boven ramen voorhuis Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 206, 207, 214, 216

NIEU600.216 Details marmeren lambi en neuten met dorpels
schaal 1:20, ware grootte
behorende bij blad no: 214, 215, 118

NIEU600.217 Details bestaande lambi in corridor
ware grootte
behorende bij blad no: 206, 207, 214-216

NIEU600.218.1 Betimmering kamer mijnheer
schaal 1:20
behorende bij blad no: 219-224

NIEU600.218.2 Betimmering kamer mijnheer
schaal 1:20
behorende bij blad no: 219-224

NIEU600.219 Plafond kamer mijnheer
schaal 1:20
behorende bij blad no: 220-225

NIEU600.220 Details aftimmering kamer mijnheer
ware grootte
behorende bij blad no: 218, 219

NIEU600.221 Details aftimmering kamer mijnheer
ware grootte
behorende bij blad no: 218, 219

NIEU600.222 Details aftimmering kamer mijnheer
ware grootte
behorende bij blad no: 218

NIEU600.223 Details aftimmering kamer mijnheer
ware grootte
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behorende bij blad no: 218
NIEU600.224 Details aftimmering kamer mijnheer

ware grootte
behorende bij blad no: 218

NIEU600.225.1 Details aftimmering kamer mijnheer
ware grootte
behorende bij blad no: 219-226

NIEU600.225.2 Details aftimmering kamer mijnheer
ware grootte
behorende bij blad no: 219-226

NIEU600.226 Uittimmering voor plafond kamer mijnheer
schaal 1:20
behorende bij blad no: 220-225

NIEU600.227 Uittimmering voor plafond salon
schaal 1:20
behorende bij blad no: 209, 212, 228

NIEU600.228 Detail uittimmering voor plafond salon
ware grootte
behorende bij blad no: 212, 227

NIEU600.229 Marmer Fenderplaten schoorsteenmantels 1e verdiepingen
behorende bij blad no: 241

NIEU600.230 Uitslag boog boven liftdeur in corridor Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 214, 215

NIEU600.231 Uitslag boog ingang corridor naar kantoor Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 214, 215

NIEU600.232 Schets voordeur met Barokhek hoofdingang
NIEU600.233 Detail voordeur hoofdingang

ware grootte
behorende bij blad no: 232, 234

NIEU600.234 Detail voor hekje bovenlicht hoofdingang
ware grootte
behorende bij blad no: 232, 245

NIEU600.235 Detail zaagwerk vulstuk voor diensttrak Bel Etage
ware grootte
behorende bij blad no: 90

NIEU600.237 Parketvloeren salon, zitkamer mevrouw, eetkamer
schaal 1:20
behorende bij blad no: 150

NIEU600.238 Parketvloeren corridor, hal, kantoor Bel Etage
schaal 1:20
behorende bij blad no: 150

NIEU600.239 Parketvloeren reserve kleedkamer en portaal 1e verdieping
schaal 1:20
behorende bij blad no: 150

NIEU600.240 Parketvloeren galerij, zitkamer dochter, bordessen hoofdtrap 1e 
verdieping

schaal 1:20
behorende bij blad no: 150

NIEU600.241 Marmeren Fenderplaten Bel Etage
behorende bij blad no: 229

NIEU600.242 Bel met belstoel
schaal 1:20
behorende bij blad no: 243

NIEU600.244 Tegelvloer soutterain
schaal 1:20
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behorende bij blad no: 112
NIEU600.245 Doorsnede van hekje voor bovenlicht hoofdingang

ware grootte
behorende bij blad no: 234

NIEU600.246 Hoofdinganghek (Westerdorpstraat)
schaal 1:20
behorende bij blad no: 247

NIEU600.247 Plattegrond hoofdinganghek (Westerdorpstraat)
schaal 1:20
behorende bij blad no: 246

NIEU600.248 Details inrijhek
schaal 1:20
behorende bij blad no: 246, 247

NIEU600.249 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246-248

NIEU600.250 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246-249

NIEU600.251 Details zandsteen inrijhek
schaal 1:10, ware grootte
behorende bij blad no: 246-248

NIEU600.252 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.253 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.254 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.255 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.256 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.257 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.258 Kasten en appelrekken in souterrain
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.259 Uitslag wanden van de wijnkelder
NIEU600.260 Lichtkozijnen voor wc in badkamer en katen op 2e verdieping

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.261 Details windvaan

ware grootte
NIEU600.262 Deuren voor boekenkast bibliotheek

schaal 1:20
behorende bij blad no: 263

NIEU600.263 Details deuren voor boekenkast bibliotheek
ware grootte
behorende bij blad no: 262

NIEU600.266 Details inrijhek
ware grootte
behorende bij blad no: 246

NIEU600.267 Terrein westelijke oprijlaan
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schaal 1:100
NIEU600.268 Opmeting inrij oostelijke laan

schaal 1:20
NIEU600.269 Schets inrijhek

schaal 1:20
NIEU600.272 Inmeting wand (?)

schaal 1:20
NIEU600.273 Detailtekening kozijnen

schaal 1:20, ware grootte
NIEU600.274 Gevelaanzichten
NIEU600.275 Ijzeren hek bovenlicht bordes diensttrap en blind voor raam 

hoofdtrap
schaal 1:20, ware grootte

NIEU600.276 Ijzeren hek voor raam hoofdtrappenhuis
schaal 1:10, ware grootte

NIEU600.277 Gietijzeren gebogen steun (?)
ware grootte

NIEU600.278 Tochtramen
schaal 1:20

NIEU600.279 Kozijn bij de lift
NIEU600.280 Schets bibliotheek
NIEU600.281 Schets garderobe nis 1e verdieping
NIEU600.282 Tuinhuisje
NIEU600.t1 Schema electrische installatie

(door Mynssen & Co, Amsterdam)
NIEU600.t2 Schema electrische installatie

(door Mynssen & Co, Amsterdam)
NIEU600.t3 Revisie electrische installatie

schaal 1:100
(door Mynssen & Co, Amsterdam)

NIEU600.t4 Septictank
schaal 1:10
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t5 Revisie warmwater - koudwater en afvoerleidingen
schaal 1:100
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t6 Revisie warmwater - koudwater en afvoerleidingen
schaal 1:100
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t7 Warmwaterverwarming
schaal 1:100
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t8 Warmwaterverwarming en voorziening Soutterain
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t9 Warmwaterverwarming en voorziening Bel Etage
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t10 Warmwaterverwarming en voorziening 1e verdieping
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t11 Warmwaterverwarming en voorziening zolderverdieping
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t12 Koud watervoorziening, afvoerleidingen en sanitair Souterrain
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)
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NIEU600.t13 Koud watervoorziening, afvoerleidingen en sanitair Bel Etage
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t14 Koud watervoorziening, afvoerleidingen en sanitair 1e verdieping
schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t15 Koud watervoorziening, afvoerleidingen en sanitair 
Zolderverdieping

schaal 1:50
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t16 Ketelhuistekening
schaal 1:20
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t17 Revisie riolering terrein
schaal 1:100/1:500
(door Huijgen en Geveke, Amersfoort)

NIEU600.t18 Funderingsplaat en doorsnede muren en liftput
schaal 1:100/1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t19 Vloer Bel Etage
schaal 1:50
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t20 Details balken vloer Bel Etage
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t21 Vloer 1e verdieping
schaal 1:50
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t22 Vloer zolderverdieping
schaal 1:50
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t23 Details balken vloer 1e verdieping en zolderverdieping
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t24 Terrasvloeren met trappen
schaal 1:50/1:20/1:10
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t25 Lateien poort 4, 5, 6
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t26 Latei bij toren vloer 2e verdieping
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t27 Balk 6 zolderverdieping
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t28 Gewapend betonwerken
1930

vermoedelijk schilderijenzaal, nooit gebouwd)
schaal 1:100/1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t29 Gewapend betonwerken
schaal 1:100/1:50/1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t30 Betonbordessen van de hoofdtrap
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)
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NIEU600.t31 Details trap doorsnede A-B
schaal 1:20
(door Ing K. Bakker)

NIEU600.t32 Kabine lift
schaal 1:10
(door Huygen & Wessels Ing. bureau Amersfoort)

NIEU600.t33 Ombouw electrische personenlift
(door Huygen & Wessels Ing. bureau Amersfoort)

NIEU.110350046
Schilderijenzaal op het terrein van het huis "Op Hoevelaken"; 
Hoevelaken
1930

NIEU382 bestek en correspondentie
NIEU383 tekeningen;

NIEU.110350049
Verbouw van het kasteel "Coelhorst" voor de familie Baron Tuyl van
Serooskerke; Hoogland
1914

NIEU384 bestek en correspondentie
NIEU385 tekeningen;
NIEU.110350052 foto's, 6 stuks

NIEUph647 Interieur;
1 foto

NIEUph648 Entreezijde met uitbreiding, vanaf links
1 foto

NIEUph649 Achteraanzicht
1 foto

NIEUph650 Entreezijde met uitbreiding, vanaf rechts
1 foto

NIEUph651 Interieur; eetzaal
1 foto

NIEUph652 Interieur; doorkijkje naar trappenhal
1 foto

NIEU387 Opname van het kasteel "De Heemstede"; Houten
1907
opmetingstekeningen

NIEU.110350061
Dokterswoning met stalgebouw; Koudekerke
1891

NIEU388 bestek en correspondentie
NIEU389 tekeningen;

NIEU.110350064
Verbouw van het kasteel "Verwolde" voor de familie Baron Van de 
Borch van Verwolde; Laren (Gld.)
1926

NIEU390 bestek en correspondentie
NIEU391 tekeningen;
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NIEUph653 Aanzicht achtergevel met linker zijgevel, 1 foto

NIEU393 Aanbrengen van een brandbeveiliging in de Pieter- en Marekerk; 
Leiden
1939-1940
geschreven stukken

NIEU394 Restauratie van de Marekerk; Leiden
1940-1950
geschreven stukken

NIEU.110350073
Restauratie van de Pieterkerk; Leiden
1944-1952

NIEU395 bestek en correspondentie
NIEU.110350075 foto's, 3 stuks

NIEUph654 Interieur; noordelijke zijbeuk, gezien naar het westen, met 
monument voor Gerard Meerman

1 foto
NIEUph655 Interieur; noordoostelijke hoek transept, met kooromgang rechts, 

zicht op monument voor Johannes Henricus van der Palm
1 foto

NIEUph656 Interieur; noordwestelijke hoek transept, met grafmonument 
Johannes van Kerckhoven

1 foto

NIEU397 Ontwerp voor een nieuw Raadhuis; Leiden
1932
ontwerptekeningen

NIEU398 Tekeningen van de begraafplaats Rhijnhof; Leiden
(1929) 1947

NIEU399 Bouw van een zendingsclubhuis; Lunteren
1911-1912
ontwerptekeningen

NIEU400 Woonhuis en pakhuis aan de Govert van Wijnkade; Maassluis
1896
ontwerptekeningen

NIEU401 Gesticht Calvariënberg; Maastricht
1908
geschreven stukken

NIEU402 Ontwerp voor een "Volière enail" voor Dhr. en Mevr. Wijnne; 
Middelburg
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU403 Tekening van een winkelpui; Middelburg
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z.jr.

NIEU404 Verbouw van het huis "Offem"; Noordwijk
(1910) 1929
verbouwingstekeningen

NIEU.110350104
Herbouw van het huis "Dijk en Burg"; Noordwijkerhout
1926

NIEU405 bestek en correspondentie
NIEU406 tekeningen;
NIEU.110350107 foto's, 2 stuks

NIEUph657 Aanzcht voorgevel, bouwwerkzaamheden
1 foto op karton

NIEUph658 Aanzicht voorgevel; bouwwerkzaamheden
1 foto op karton

NIEU.110350110
Bouw en latere verbouw van de villa "La Selva" voor de familie 
Baron De Smedt van Alphen; Nunspeet
1917-1919

NIEU408 bestek en correspondentie
NIEU409 tekeningen;

NIEU410 Ontwerp voor de bouw van een sanatorium; Nunspeet
1905
ontwerptekeningen

NIEU.110350116
Verbouw van het landhuis "Okkenbroek"; Okkenbroek (gemeente 
Diepenveen)
1912

NIEU411 bestek en correspondentie
NIEU412 tekeningen;

NIEU.110350119
Gebouw voor ziekenverpleging; Olst
1913

NIEU413 bestek en correspondentie
NIEU414 tekeningen;

NIEU.110350122
Verbouw van het kasteel "Huize Hoenlo" en nieuwbouw van een 
koetshuis voor de familie Jonkheer Teding van Berkhout; Olst
1900

NIEU415 bestek en correspondentie
NIEU416 tekeningen;
NIEUph659 Interieur; trappenhuis, 1 foto

NIEU418 Verbouw van de pastorie; Opijnen
1887



NIEU Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

177

geschreven stukken

NIEU419 Ontwerp voor de bouw van een Nederlandse Hervormde Kerk; 
Opijnen
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU420 Bouw van een sanatorium; Renkum
1907
ontwerptekeningen

NIEU421 Woningcomplex op het eiland Feyenoord; Rotterdam
1878
geschreven stukken

NIEU.110350135
Fabriekcomplex "Westenburgh"; Rijswijk
1896-1907

NIEU422 bestek en correspondentie
NIEU423 tekeningen;

NIEU.110350138
Huis "De Duin en Kruidberg" voor de familie Cremer; Santpoort
1906-1909

NIEU424 bestek en correspondentie
NIEU425 tekeningen; (situatie, oudbouw, plannen nieuwbouw)
NIEU426 tekeningen; (plattegronden, doorsneden)
NIEU427 tekeningen; (gevels/aanzichten)
NIEU428 tekeningen; (gevels/aanzichten)
NIEU429 tekeningen; (tegelwerk, smeedwerk, beeldhouwwerk)
NIEU430 tekeningen; (interieur)
NIEU430A tekeningen; (interieur)
NIEU431 tekeningen; (interieur)
NIEU432 tekeningen; (interieur)
NIEU433 tekeningen; (interieur)
NIEU434 tekeningen; (koetshuis, portierswoning, divers)
NIEU435 tekeningen; (interieur)
NIEU.110350152 foto's, 30 stuks

NIEUph660 Interieur; kapconstructie in aanbouw
1 foto

NIEUph661 Aanzicht; bouwwerkzaamheden
1 foto

NIEUph662 Interieur; salon
1 foto

NIEUph663 Hoek, voorgevel met rechter zijgevel
1 foto

NIEUph664 Aanzicht, deel voorgevel
1 foto

NIEUph665 Interieur;
1 foto

NIEUph666 Interieur; woonkamer
1 foto

NIEUph667 Aanzicht vanaf rechts, bouwwerkzaamheden
1 foto
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NIEUph668 Tekening op bouwplaats; 'detail betimmering wand Salon, 
schoorsteen'

1 foto
NIEUph669 Tekening; 'Detail schoorsteen betimmering hal'

1 foto
NIEUph670 Interieur; grote schouw

1 foto
NIEUph671 Interieur; woonkamer

1 foto
NIEUph672 Interieur; (trappen-)hal

1 foto
NIEUph673 Interieur; studeerkamer

1 foto
NIEUph674 Interieur; wand in slaapkamer

1 foto
NIEUph675 Interieur; overloop

1 foto
NIEUph676 Aanzicht; voorgevel vanaf links

1 foto
NIEUph677 Interieur; zitkamer

1 foto
NIEUph678 Interieur; side-table met stoel

1 foto
NIEUph679 Interieur; grote schouw

1 foto
NIEUph680 Koetshuis

1 foto
NIEUph681 'Voorkorf Salon'

1 foto
NIEUph682 Vijver met fontein, onderdeel van waterleiding

1 foto op karton
NIEUph683 Interieur; atelier/bouwkeet met maquette

1 foto op karton
NIEUph684 Vijver met fontein, onderdeel van waterleiding

1 foto op karton
NIEUph685 'Vuurkorf Salon'

1 foto op karton
NIEUph686 Interieur; atelier/bouwkeet, met aannemer, opzichter en tekenaar

1 foto op karton
NIEUph687 Interieur; atelier/bouwkeet, met aannemer, opzichter en tekenaar

1 foto op karton
NIEUph688 Interieur; atelier/bouwkeet met maquette

1 foto
NIEUph689 Pomp, onderdeel van waterleiding

1 foto op karton
NIEUs3 Kopie van een oorkonde opgesteld ter gelegenheid van de oplevering van het 

huis Duin en Kruidberg, 1 blad
geschenk van de erven Van Nieukerken bij de presentatie van het 
Bonas-boek over leven en werk van vader en zoons Van 
Nieukerken

NIEU.110350183
Villa "Kennemergaarde" op het landgoed "De Duin en Kruidberg"; 
Santpoort
1911-1912

NIEU437 bestek en correspondentie
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NIEU438 tekeningen;

NIEU.110350186
Villa aan de Kerkweg voor de familie H. van de Bosch; Santpoort
1908

NIEU439 bestek en correspondentie
NIEU440 tekeningen;

NIEU.110350189
Buitenplaats "Vredenrust" voor Mej. Van Vollenhoven; 
Oostkapelseweg 4, Serooskerke
1894
Tegenwoordig 'Buitenplaats Welgelegen'

NIEU441 bestek en correspondentie
NIEU442 tekeningen;
NIEU.110350192 foto's;, 20 stuks

NIEUph690 Interieur; schouw
1 foto

NIEUph691 Bouwwerkzaamheden; kapconstructie in aanbouw, in wintertijd
februari 1895 1 foto

NIEUph692 Eerstesteenlegging
1 foto

NIEUph693 Aanzicht linker zijgevel
1 foto

NIEUph694 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph695 Interieur; trap
1 foto

NIEUph696 Interieur; kamer met schouw in hoek
1 foto

NIEUph697 Interieur; kamer met schouw in hoek
1 foto

NIEUph698 Interieur; trap
1 foto

NIEUph699 Interieur; trap
1 foto

NIEUph700 Interieur; kamer met schouw in hoek
1 foto

NIEUph701 Interieur; kamer met schouw in hoek
1 foto

NIEUph702 Koetshuis
1 foto

NIEUph703 Koetshuis
1 foto

NIEUph704 Koetshuis, 'stalgebouw'
1 foto

NIEUph705 Aanzicht linker zijgevel
1 foto

NIEUph706 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph707 Koetshuis
1 foto

NIEUph708 Vooraanzicht
1 foto

NIEUph709 Vooraanzicht
1 foto
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NIEU

NIEU444 Tekeningen voor een klokkenstoel op de "Bokhorst"; Spankeren
1931

NIEU445 Verbouw van het kasteel "Soelen"; Tiel
z.jr.
verbouwingstekeningen

NIEU446 Plan voor de bouw van een zwembad; Utrecht
1959

NIEU447 Verbouw huize "Waterland"; Velzen
z.jr.
verbouwingstekeningen

NIEU448 Ontwerp voor een landhuis op de Veluwe; Veluwe
1919
ontwerptekeningen

NIEU.110350222
Buitenplaats "Arentsburg" voor de familie Nolthenius de Man; 
Voorburg
1912

NIEU449 bestek en correspondentie
NIEU450 tekeningen;
NIEU.110350225 foto's

NIEUph710 Aanzicht achterzijde, vanaf rechts
maart 1913 1 foto

NIEUph711 Vooraanzicht
maart 1913 1 foto

NIEUph712 Interieur; overloop
1 foto

NIEUph713 Interieur; trap met geornamenteerde hoofdtrappaal
1 foto

NIEUph714 Interieur; trappenhal
1 foto

NIEUph715 Interieur; kamer met schouw
1 foto

NIEUph716 Aanzicht achtergevel
1 foto

NIEUph717 Aanzicht achterzijde vanaf overzijde Vliet
1 foto

NIEUph718 Aanzicht achterzijde vanaf overzijde Vliet
1 foto

NIEUph719 Vooraanzicht vanaf oprit
1 foto

NIEU452 Verbouw van het huis "De Werve"; Voorburg
1920
verbouwingstekeningen

NIEU453 Ontwerp voor het huis de "Zionburg"; Vught
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1880
ontwerptekeningen

NIEU.110350240
Kasteel "De Wittenburg" met koetshuis, portiers- en knechtswoning
voor de familie Jonkheer Speelman; Wassenaar
1899

NIEU454 bestek en correspondentie
NIEU455 tekeningen; (situaties en plattegronden)
NIEU456 tekeningen; (gevels en doorsneden)
NIEU457 tekeningen; (interieur)
NIEU458 tekeningen; (interieur)
NIEU459 tekeningen; (interieur)
NIEU460 tekeningen; (interieur)
NIEU461 tekeningen; (interieur)
NIEU.110350249 foto's, 34 stuks

NIEUph720 Interieur; omlijsting deurkozijn met houtsnijwerk
1 foto op karton

NIEUph721 Interieur; omlijsting deurkozijn met houtsnijwerk
1 foto op karton

NIEUph722 Dienstwoning, in aanbouw
1 foto op karton

NIEUph723 Dienstwoning, in aanbouw
1 foto op karton

NIEUph724 Dienstwoning, in aanbouw
1 foto op karton

NIEUph725 Dienstwoning, in aanbouw
1 foto op karton

NIEUph726 Koetshuis, in aanbouw
1 foto op karton

NIEUph727 Bouwwerkzaamheden; aanzicht voorzijde
1 foto op karton

NIEUph728 Bouwwerkzaamheden; aanzicht voorzijde
1 foto op karton

NIEUph729 Vier poserenden mannen, op achtergrond hoofdentree
1 foto op karton

NIEUph730 Bouwwerkzaamheden; aanzicht voorzijde
1 foto op karton

NIEUph731 Bouwwerkzaamheden, zicht op achterzijde
1 foto op karton

NIEUph732 Groepsportret Directie
1 foto op karton

NIEUph733 Groepsportret Directie
1 foto op karton

NIEUph734 Groepsportret Directie
oct 1900 1 foto op karton

NIEUph735 Koetshuis, in aanbouw
1 foto op karton

NIEUph736 Interieur; trapje naar leeskamer
1 foto op karton

NIEUph737 Bouwwerkzaamheden; aanzicht voorzijde 'vanaf het plein'
oct 1900 1 foto op karton

NIEUph738 Groepsfoto werklieden voor hoofdentree
oct 1900 1 foto op karton
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NIEUph739 Bouwwerkzaamheden; zicht op achterzijde 'vanaf het ijzeren 
brugje'
oct 1900 1 foto op karton

NIEUph740 Zicht op achtergevel vanaf overzijde vijver
1 foto

NIEUph741 Zicht op achterzijde vanaf overzijde vijver
1 foto

NIEUph742 Interieur; kinderkamer eerste verdieping met leeskamer
1 foto op karton

NIEUph743 Interieur; kinderkamer eerste verdieping met leeskamer
1 foto op karton

NIEUph744 Interieur; 'Hall'
1 foto op karton

NIEUph745 Interieur; salon
1 foto op karton

NIEUph746 Interieur; salon
1 foto op karton

NIEUph747 Zicht op achterzijde vanaf overzijde vijver
1 foto op karton

NIEUph748 Zicht op achterzijde vanaf overzijde vijver
1 foto op karton

NIEUph749 Vooraanzicht vanaf het plein
1 foto op karton

NIEUph750 Vooraanzicht vanaf het plein
1 foto op karton

NIEUph751 Bouwwerkzaamheden; aanzicht achterzijde vanaf links
1 foto op karton

NIEUph752 Bouwwerkzaamheden; aanzicht achterzijde vanaf links
1 foto op karton

NIEUph753 Bouwwerkzaamheden; aanzicht achterzijde vanaf links
1 foto op karton

NIEU463 Verbouw van het "Koepelhuis" op het landgoed Oud-Clingendael; 
Wassenaar
1905
verbouwingstekeningen

NIEU464 Plan voor de bouw van een villa op het landgoed "Wittenburg"; 
Wassenaar
1912
ontwerptekeningen

NIEU465 Bouw van arbeiderswoningen; Wassenaar
1913
ontwerptekeningen

NIEU466 Verbouw van de boerderij "De Wittenburg" op het landgoed "De 
Wittenburg" tot woning; Wassenaar
1926
verbouwingstekeningen

NIEU467 Opname van het huis "Voorlinden" voor de weduwe Jonkheer 
Loudon; Wassenaar
1942
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geschreven stukken

NIEU.110350294
Marinekazerne; Willemsoord
1899-1902

NIEU468 bestek en correspondentie
NIEU469 bestek en correspondentie
NIEU470 tekeningen;

NIEU.110350298
Herbouw van het kasteel "De Lathmer" voor de familie Crommelin 
van de Lathmer; Wilp (gemeente Voorst)
1912-1919

NIEU471 bestek en correspondentie
NIEU472 tekeningen;
NIEU.110350301 foto's;, 35 stuks

NIEUph754 Bouwwerkzaamheden; vooraanzicht
1 foto

NIEUph755 Aanzicht voorzijde kasteel
1 foto

NIEUph756 Zicht op achtergevel, nieuwe torenspits met potlood ingetekend
1 foto

NIEUph757 Zicht op linker zijgevel, nieuwe torenspits met potlood ingetekend
1 foto

NIEUph758 Zicht op rechter zijgevel
1 foto

NIEUph759 Zicht op achtergevel en linker zijgevel, nieuwe torenspits met 
potlood ingetekend

1 foto
NIEUph760 Achtergevel poortgebouw

1 foto
NIEUph761 Zicht op voorzijde kasteel vanuit poort van poortgebouw

1 foto
NIEUph762 Voorgevel poortgebouw

1 foto
NIEUph763 Achtergevel poortgebouw

1 foto
NIEUph764 Achtergevel poortgebouw

1 foto
NIEUph765 Zicht op rechter zijgevel

1 foto
NIEUph766 Aanzicht voorzijde kasteel

1 foto op karton
NIEUph767 Deel van voorgevel kasteel, met toren en entree

1 foto op karton
NIEUph768 Zicht op rechter zijgevel

1 foto op karton
NIEUph769 Interieur; trappenhal

1 foto op karton
NIEUph770 Interieur; kamer met schouw

1 foto op karton
NIEUph771 Interieur; geornamenteerde kamer met schouw

1 foto op karton
NIEUph772 Zicht op linker zijgevel

1 foto op karton
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NIEU

NIEUph773 Zicht op achtergevel
1 foto op karton

NIEUph774 Bijgebouwtje
1 foto op karton

NIEUph775 Bijgebouwtje
1 foto op karton

NIEUph776 Aanzicht rechter zijgevel
1 foto op karton

NIEUph777 Zicht op achtergevel en linker zijgevel
1 foto op karton

NIEUph778 Aanzicht voorgevel
1 foto op karton

NIEUph779 Zicht op rechter zijgevel
1 foto op karton

NIEUph780 Zicht op linker zijgevel vanaf overzijde vijver
1 foto op karton

NIEUph781 Zicht op voor- en rechter zijde kasteel, nieuwe torenspits met 
potlood ingetekend

1 foto op karton
NIEUph782 Zicht op rechter zijgevel, nieuwe torenspits met potlood 

ingetekend
1 foto op karton

NIEUph783 Zicht op rechter zijgevel
1 foto op karton

NIEUph784 Zicht op linker zijgevel
1 foto op karton

NIEUph785 Zicht op achtergevel en linker zijgevel vanaf overzijde vijver
1 foto op karton

NIEUph786 Zicht op voor- en rechterzijde kasteel
1 foto op karton

NIEUph787 Zicht op achtergevel en linker zijgevel vanaf overzijde vijver
1 foto op karton

NIEUph788 Zicht op linker zijgevel
1 foto op karton

NIEU.110350337
Verbouw van het kasteel "Windesheim" voor de familie Baron De 
Vos van Steenwijk; Windesheim
z.jr.

NIEU474 bestek en correspondentie
NIEU475 tekeningen;

NIEU.110350340
Bouw en latere verbouw van de villa "Het Valkenbosch" voor de 
familie Jonkheer De Tets; Zeist
1904-1914

NIEU476 bestek en correspondentie
NIEU477 tekeningen;
NIEU478 tekeningen;
NIEU.110350344 foto's; ph789-790, 2 stuks

NIEUph789 Groepsfoto Eerstesteenlegging
20 mei 1905 1 foto op karton

NIEUph790 Groepsfoto Eerstesteenlegging
20 mei 1905 1 foto op karton
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NIEU.110350347
Verbouw van de villa "Villa Nuova" voor de familie Jonkheer De 
Pesters; Zeist
1912

NIEU480 bestek en correspondentie
NIEU481 tekeningen;

NIEU482 Ontwerp voor de bouw van een Zusterhuis; Zeist
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU483 Nederlandse Hervormde Kerk; Zoelen
z.jr.
plattegrond

NIEU484 Ontwerp voor een nieuwe bekroning op de toren van de St. 
Walburgkerk; Zutphen
1949
ontwerptekeningen

NIEUs1 serie gedrukte bestekken
z.jr.
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NIEU

NIEU.110350357 diverse projecten

NIEU.110350357 DIVERSE PROJECTEN
NIEU485 Ontwerp voor een schouwburg;

z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU486 Tekeningen van windmolens;
z.jr.

NIEU487 Ontwerptekeningen voor de bouw van een "Wereldtempel";
1940

NIEU488 Ontwerptekeningen voor de bouw van een "Gebouw voor 
Propaganda voor een Federale Werelddregering";
1959

NIEU489 Ontwerp voor de bouw van een herstellingsoord;
1905
ontwerptekeningen

NIEU490 Ontwerp voor de bouw van een kraamvrouwenkliniek;
1934
ontwerptekeningen

NIEU491 Ontwerptekening voor de bouw van een villa; Middelburg
1874
N.B. Van Nieukerken was toen nog ingenieur in dienst van Rijks-Waterstaat in de 
provincie Zeeland.

NIEU492 Ontwerptekening voor de aanleg van een villapark;
z.jr.

NIEU493 Situatietekening betreffende de bouw van een villa in het 
"Wilhelmina Park";
z.jr.

NIEU.110350376
Tekeningen, plattegronden, gevelaanzichten e.d. van diverse 
projecten.
z.jr.

NIEU494 tekeningen;
NIEU495 tekeningen;
NIEU495A tekeningen;

NIEU496 Schetsen en (voor)studies voor diverse projecten.
z.jr.

NIEU497 Plattegronden en geveltekeningen van verschillende winkelpanden;
's Gravenhage



NIEU Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

187

z.jr.

NIEU498 Schetsen horende bij een lezing over "De Woning".
z.jr.
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NIEU

NIEU.110350386 projecten buitenland

NIEU.110350386 PROJECTEN BUITENLAND
NIEU.110350387

Bouw van een nieuwe vleugel aan het bestaande 
sanatoriumcomplex; Davos
1955-1960

NIEU499 bestek en correspondentie
NIEU500 tekeningen; (situatie, gevels, interieur)
NIEU501 tekeningen; (plattegronden)
NIEU502 tekeningen; (plattegronden)
NIEU503 tekeningen; (plattegronden)
NIEU.110350393 foto's, 7 stuks

NIEUph791 foto
1913

NIEUph792 De opening van het "vergroote en verbeterde gebouw op 16 
december 1913" (W. Van Woerkom)
1913

NIEUph793 De onderzoeken- en operatiekamer (W. Himmelbach)
1913

NIEUph794 De onderzoeken- en operatiekamer
1913

NIEUph795 foto
1913

NIEUph796 foto
1913

NIEUph797 foto
1913

NIEU505 Ontwerp voor de bouw van een hospitaal; Maracaibo (Venezuela)
1928
ontwerptekeningen

NIEU506 Ontwerp voor de bouw van een "Office Building for the Caraibean 
Petroleum Co."; Maracaibo (Venezuela)
1929
ontwerptekeningen

NIEU507 Ontwerptekening voor de aanleg van een woningpark bij de 
suikerondernemeing Tjomal; Tjomal (Indonesie)
1922
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NIEU.110350407 interieurontwerpen

NIEU.110350407 INTERIEURONTWERPEN
NIEU.110350408

diverse interieurschetsen.
z.jr.

NIEU508 tekeningen;
NIEU509 tekeningen;

NIEU510 ontwerpen voor wandbetimmeringen.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU511 ontwerpen voor plafonds.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU512 ontwerpen voor wand- en plafonddecoraties voor de 
"Handelsmaatschappij de Veluwe" en de "Incassobank"
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU.110350412
ontwerpen voor wand-, plafond- en vloerdecoraties en ornamenten.
z.jr.

NIEU513 tekeningen;
NIEU514 tekeningen;

NIEU.110350420
ontwerpen voor beeldhouwwerk (gedenkstenen, ornamenten e.d.) 
en stucwerk.
z.jr.

NIEU515 tekeningen;
NIEU516 tekeningen;
NIEU517 tekeningen;

NIEU518 ontwerpen voor groot smeedwerk (hekken).
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU519 ontwerpen voor klein siersmeedwerk.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU.110350423
ontwerpen voor schoorsteenmantels.
z.jr.

NIEU520 tekeningen;
NIEU521 tekeningen;

NIEU522 ontwerpen voor haarden en haardschermen.
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NIEU

z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU.110350425
meubelontwerpen; stoelen.
z.jr.

NIEU523 tekeningen;
NIEU524 tekeningen;

NIEU525 meubelontwerpen; stoelbekleding en andere textielontwerpen.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU526 meubelontwerpen; tafels.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU527 meubelontwerpen; kasten.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU528 meubelontwerpen; diversen.
z.jr.
ontwerptekeningen

NIEU.110350430
ontwerpen voor lampen, lichtkronen e.d.
z.jr.

NIEU529 tekeningen;
NIEU530 tekeningen;

NIEU531 ontwerpen voor tegels en glas-in-lood.
z.jr.
ontwerptekeningen
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NIEU.110350449 tekenwerk; schetsboeken

NIEU.110350449 TEKENWERK; SCHETSBOEKEN
NIEU.110350450

schetsen van J.J. van Nieukerken;
1880-1910

NIEU532 schetsboek
NIEU533 schetsboek
NIEU534 schetsboek
NIEU535 schetsboek

NIEU.110350451
schetsen van M.A. van Nieukerken.
z.jr.

NIEU536 schetsboek
NIEU537 schetsboek
NIEU538 schetsboek

NIEU539 schetsen van J.J. van Nieukerken.
z.jr.
schetsboek

NIEU540 schetsen van J.J. van Nieukerken.
1898-1902
schetsboek

NIEU541 schetsen van J.J. van Nieukerken.
1904-1910
schetsboek

NIEU542 schetsen van J.J. van Nieukerken.
z.jr.
schetsboek

NIEU543 voorbereidende schetsen van werken van J.J. van Nieukerken.
1884
schetsboek

NIEU544 losse schetsen van J.J. van Nieukerken;
1884

NIEU545 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1894-1910
schetsboek

NIEU546 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1900-1917
schetsboek

NIEU547 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1897-1901
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schetsboek

NIEU548 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1897-1904
schetsboek

NIEU549 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1900
schetsboek

NIEU550 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1902
schetsboek

NIEU551 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1904-1908
schetsboek

NIEU552 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1916-1924
schetsboek

NIEU553 schetsen van M.A. van Nieukerken;
1922-1944
schetsboek

NIEU554 schoolschetsen van A. van Nieukerken
z.jr.
schetsboek

NIEU555 schetsen van J.J. van Nieukerken;
1854-1915

NIEUs2 schetsboekjes van J. van Nieukerken
z.jr. 13 boekjes
(verworven via aankoop in 2007 - aanwinstnummer 2007.19)
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NIEU.110350496 reisschetsen

NIEU.110350496 REISSCHETSEN
NIEU.110350497

reisschetsen Holland.
z.jr.

NIEU556 tekeningen;
NIEU557 tekeningen;

NIEU558 reisschetsen Engeland.
z.jr.

NIEU559 reisschetsen Duitsland.
z.jr.

NIEU560 reisschetsen Oostenrijk, Hongarije en Tjechoslowakije.
z.jr.

NIEU561 reisschetsen Italie
z.jr.

NIEU562 reisschetsen België.
z.jr.

NIEU.110350503
reisschetsen Frankrijk.
z.jr.

NIEU563 tekeningen;
NIEU564 tekeningen;

NIEU565 reisschetsen Zwitserland.
z.jr.

NIEU566 reisschetsen Denemarken.
z.jr.
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NIEU.110350518 vrij tekenwerk

NIEU.110350518 VRIJ TEKENWERK
NIEU.110350519

vrij teken- en schilderwerk van J.J. van Nieukerken en M.A. van 
Nieukerken.
z.jr.

NIEU567 tekeningen;
NIEU568 tekeningen;
NIEU569 tekeningen;
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NIEU.110350524 tekeningen- en werklijsten

NIEU.110350524 TEKENINGEN- EN WERKLIJSTEN
NIEU.110350525

lijsten van ontwerptekeningen;
1883-1938

NIEU570 tekeningenlijst 1883-1893
NIEU571 tekeningenlijst 1894-1899
NIEU572 tekeningenlijst 1900-1938

NIEU573 inventarisatielijst van gevouwen tekeningen (manuscript) geordend
naar datum.
z.jr.

NIEU574 werklijst van K.J. van Nieukerken;
1948-1952.

NIEU575 werklijst van R.J. Feyen en P. Hetjes
1949-1950 / 1953

NIEU576 werklijst van A. Boon;
1950-1951.

NIEU577 werklijst van Alting;
1949-19510

NIEU578 zakenboek betreffende beraamde en berekende posten met 
register van opdrachtgevers.
z.jr.
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NIEU.110350536 correspondentie en varia

NIEU.110350536 CORRESPONDENTIE EN VARIA
NIEU579 brieven over de periode 1902-1955.

1902-1955

NIEU580 stukken betreffende de nalatenschap van de weduwe j.J. van 
Nieukerken, geboren Laurice Kuiler.
z.jr.

NIEU581 jaarverslag over 1913 "Arti en Industriae" met een in memoriam J.J.
van Nieukerken.
z.jr.

NIEU582 "Lichtende beelden, in donker getij" door M.A. van Nieukerken; 
Gorssel
1940-1945

NIEU583 proefdrukken van uitgave: "Boek van werken van de architecten 
Van Nieukerken".
z.jr.

NIEU584 "Van leven, bouwen, strijden en ontvangen in een 
architectenfamilie" door M.A. van Nieukerken;
1952-1961.

NIEU585 oorkonden, diploma's e.d.
z.jr.
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NIEU.110350545 diverse kaarten, tekeningen, prenten en foto's en varia:

NIEU.110350545 DIVERSE KAARTEN, TEKENINGEN, PRENTEN EN 
FOTO'S EN VARIA:

NIEU586 kaarten en stadsplattegronden.
z.jr.

NIEU587 verzameld prentmateriaal.
z.jr.

NIEU588 tekeningen van J.J. van Nieukerken, M.A. van Nieukerken e.a.
z.jr.

NIEU589 tekening van de hal van het Paleis op de Dam.
z.jr.

NIEU590 behangselpapier (monster; in slechte staat).
z.jr.

NIEU.110350551
foto's (1)
z.jr. 41 stuks

NIEUph798 Relief met verhaal Widukind (Wittekind) links: 'Irmenzuil (Irminsul) verwoest, 
heilig bos in brand gestoken, midden: 'Onderwerping Wittekind aan Karel de 
Grote, rechts: 'Doop Wittekind'., 1 foto

NIEUph799 Groepsfoto Bueau Van Nieukerken
dec 1912, 1 foto op karton

NIEUph800 Groepsfoto 2 Bureau Van Nieukerken
dec 1912, 1 foto op karton

NIEUph804 Bouwwerkzaamheden, 'Arentsburg', Voorburg
aug 1912, 1 foto

zie ook ph710-ph719
NIEUph805 Bouwwerkzaamheden, 'Arentsburg', Voorburg

Aug 1912, 1 foto
zie ook ph710-ph719

NIEUph806 Marmeren schouwmantel voor in bibliotheek
20-8-1926, 1 foto

NIEUph807 Twee medewerkers Bureau Van Nieukerken, 1 foto op karton
NIEUph808 Een vaart met aan één zijde woonhuizen, 1 foto
NIEUph809 Buste (J.J. Van Nieukerken?), 1 foto
NIEUph810 Buste, 1 foto
NIEUph811 Buste vanaf zijkant (rechts), 1 foto
NIEUph812 Buste (J.J. van Nieukerken?), 1 foto
NIEUph813 Buste vanaf zijkant (J.J. van Nieukerken?), 1 foto
NIEUph814 Model monument Louis Botha, generaal in Zuid Afrika, achterzijde, 1 foto
NIEUph815 Model monument Louis Botha, generaal in Zuid Afrika, voorzijde, 1 foto
NIEUph816 Model monument Louis Botha, generaal in Zuid Afrika, vooraanzicht, 1 foto
NIEUph817 Monument Ludwig Felix Brandts Buys te Rozendaal (door Louis J. Vreugde, 

1927), 1 foto
NIEUph818 Monumenten Brandts-Buys en dat van zijn vrouw, begraafplaats te Rozendaal, 1 

foto
NIEUph819 Relief voor Handelsmij. 'De Veluwe' (linker deel, zie ook ph820, ph822 ), 1 foto

zie ook NIEU308-309, NIEUph594-ph610 en NIEU512
NIEUph820 Relief voor Handelsmij. 'De Veluwe' (rechter deel, zie ook ph819, ph822), 1 foto
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zie ook NIEU308-309, NIEUph594-ph610 en NIEU512
NIEUph821 Sculptuur van schaapherder 'Den Heer J van Nieukerken, van Louis J. Vreugde', 1

foto
NIEUph822 Relief voor Handelsmij. 'De Veluwe', geheel (zie ook ph819-ph820), 1 foto

zie ook NIEU308-309, NIEUph594-ph610 en NIEU512
NIEUph823 Relief voor Handelsmij. 'De Veluwe' 'aangeboden door het personeel, januari 

1930', 1 foto
zie ook NIEU308-309, NIEUph594-ph610 en NIEU512

NIEUph824 Relief voor Handelsmij. 'De Veluwe' 'aangeboden door het personeel, januari 
1930', 1 foto

zie ook NIEU308-309, NIEUph594-ph610 en NIEU512
NIEUph825 Deel van trap met lambrisering en leuning, 1 foto

Op verso schets van hoofdtrappaal en doorsnede balk trapleuning
NIEUph826 Trappenhuis Buitenlandse Zaken, Plein, Den Haag (ph827), 1 foto
NIEUph827 Trappenhuis Buitenlandse Zaken, Plein, Den Haag (zie ook ph826), 1 foto
NIEUph828 Aanzicht Herenhuis, 1 foto
NIEUph829 Waagtoren, Alkmaar, 1 foto
NIEUph830 Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57, Den Haag, 1 foto
NIEUph831 Interieur; woonkamer, 1 foto
NIEUph832 Perspectief- / presentatietekening 'Plan voor Provinciehuis voor Zuid Holland in 

Den Haag' M.A. van Nieukerken, 1 foto
NIEUph833 Interieur bankgebouw, 1 foto
NIEUph834 Interieur bankgebouw, 1 foto
NIEUph835 Maquette: houtconstructie torenbekroning, onderaanzicht, 1 foto

M.K. No 18
NIEUph836 Maquette: houtconstructie torenbekroning, zijaanzicht, 1 foto

M.K. No 17
NIEUph837 Maquette: houtconstructie torenbekroning, onderaanzicht, 1 foto
NIEUph838 Maquette: houtconstructie torenbekroning, zijaanzicht, 1 foto
NIEUph839 Aanzicht toren (horende bij maquettefoto's ph835-ph838), 1 foto
NIEUph840 Landhuis Lyndenstein, Beetsterzwaag, 1 foto
NIEUph841 Interieur; Zaal in Duin Kruidberg (?), 1 foto

NIEU.110350552
foto's (2)
z.jr. 33 stuks

NIEUph842 Tekening; Voorzittersstoel Academisch Ziekenhuis Groningen
juli 1903, 1 foto

NIEUph843 Standbeeld, 1 foto
NIEUph844 Interieur; schouw, huis aan de Rapenburg te Leiden, 1 foto
NIEUph846 Interieur; 'Waarschijnlijk Huis Rapenburg, Leiden', 1 foto
NIEUph847 Interieur; 'Waarschijnlijk Huis Rapenburg, Leiden', 1 foto
NIEUph848 'Huis Van Stockum Antiquariaat, Den Haag', 1 foto
NIEUph849 'Huis Van Stockum Antiquariaat, Den Haag', 1 foto
NIEUph850 'Voormalig Rijksarchief Den Haag of Departement Buitenlandse Zaken 

Amsterdam', 1 foto
NIEUph851 'Huis Van Stockum Antiquariaat, Den Haag', 1 foto
NIEUph852 'Huis Van Stockum Antiquariaat, Den Haag', 1 foto
NIEUph853 Behangselschildering, huis a.d. Voorstraat te Dordrecht, 1 foto
NIEUph854 'Huis Van Stockum Antiquariaat, Den Haag', 1 foto
NIEUph855 Behangselschildering, huis a.d. Voorstraat te Dordrecht, 1 foto
NIEUph856 'Voormalig Rijksarchief Den Haag of Departement Buitenlandse Zaken 

Amsterdam', 1 foto
NIEUph857 Interieur; 'Waarschijnlijk Huis Rapenburg, Leiden', 1 foto
NIEUph858 'Voormalig Rijksarchief Den Haag of Departement Buitenlandse Zaken 

Amsterdam', 1 foto
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NIEUph859 'Voormalig Rijksarchief Den Haag of Departement Buitenlandse Zaken 
Amsterdam', 1 foto

NIEUph860 'Voormalig Rijksarchief Den Haag of Departement Buitenlandse Zaken 
Amsterdam', 1 foto

NIEUph861 Interieur; schouw, Groningen, 1 foto op karton
NIEUph862 'Romaansche schildering, Bergkerk, Deventer', 1 foto
NIEUph863 'Muurschildering St. Sebastiaan, St. Gertrudiskerk, Geertruidenberg, ontdekt 

Maart 1904', 1 foto
NIEUph864 'Maison au canal Luttik Ouddorp, Alkmaar', 1 foto
NIEUph865 'Huisje "De Bruyn", omstreeks 1902, Geertruidenberg', 1 foto
NIEUph866 Aanzicht Zuidelijke gevel, Nederlands Hervormde Laurentiuskerk, 

Duivelsbruglaan 1, Ginneken, 1 foto op karton
NIEUph867 Aanzicht koorgedeelte Noordelijke gevel, Nederlands Hervormde Laurentiuskerk,

Duivelsbruglaan 1, Ginneken, 1 foto op karton
NIEUph868 Aanzicht transept in Zuidelijke gevel, Nederlands Hervormde Laurentiuskerk, 

Duivelsbruglaan 1, Ginneken, 1 foto op karton
NIEUph869 Interieur; twee schouwen, Prinsegracht 32, Den Haag, 1 foto
NIEUph870 'Louis XIV klok, indertijd te koop bij (Jacques) Goudstikker, A'Dam', 1 foto
NIEUph871 'Louis XIV klok, indertijd te koop bij (Jacques) Goudstikker, A'Dam', 1 foto
NIEUph872 'Tuinvaas, indertijd gekocht bij (Jacques) Goudstikker, A'Dam, voor Duin en 

Kruidberg', 1 foto
NIEUph873 Interieur; deurslot, Huize "De Voorst", bij Warnsveld, 1 foto op karton

zie ook ph324
NIEUph874 'Bijgebouw "De Voorst" bij Warnsveld, 1 foto

zie ook ph317-ph334

NIEU.110350553
foto's (3)
z.jr. 37 stuks

NIEUph875 Optocht Inhuldiging Wilhelmina
1898, 1 foto op karton

NIEUph876 Optocht Inhuldiging Wilhelmina
1898, 1 foto op karton

NIEUph877 Tuin met zonnewijzer, in Lausanne, 1 foto
NIEUph878 Aanzicht panden Herenkledingzaak "De Faam" aan de Vismarkt te Leiden, 1 foto

Tegenwoordig locatie van stadhuis Leiden, alleen meest rechtse 
huis, met koepeltje staat nog.

NIEUph879 Huis in Lausanne, 1 foto
NIEUph880 Interieur; Landhuisje Juff. Tak van Poortvliet te Domburg, 1 foto

zie NIEU91-NIEU92
NIEUph881 Zicht op de Visbrug, Leiden, 1 foto
NIEUph882 Interieur; 'Vroegere (Grote) kerk te Apeldoorn, afgebrand.', 1 foto op karton
NIEUph883 Interieur; Bureau van Nieukerken, met medewerkers, 1 foto op karton
NIEUph884 'Kamerorgel, Lugtens, Bezuidenhout, Den Haag', 1 foto op karton
NIEUph885 Erepoort, 1 foto op karton
NIEUph886 foto
NIEUph887 'Kamerorgel, Bezuidenhout, Den Haag', 1 foto op karton
NIEUph888 Aanzicht Tasmanstraat 156, Den Haag, 1 foto
NIEUph889 Groepsfoto, medewerkers van een kliniek (?), 1 foto
NIEUph890 Interieur; atelier, 1 foto op karton
NIEUph891 'Kast in bezit van M. van Nieukerken', 1 foto op karton

Schets op Verso
NIEUph892 Interieur; klaslokaal huishoudschool (?), 1 foto op karton
NIEUph893 Interieur; klaslokaal huishoudschool (?), 1 foto op karton
NIEUph894 Groepsfoto; medewerkers bureau van Nieukerken

25 april 1912, 1 foto op karton



200 Nieukerken, J.J. (Johannes Jacobus) van (sr),
M.A. (Maria Adrianus) & J. (Johan) / Archief

NIEU

NIEUph895 Groepsfoto; medewerkers bureau van Nieukerken
25 april 1912, 1 foto op karton

NIEUph896 Aanzicht 'Zionsburg', fam. Margraff, Vught, 1 foto op karton
zie NIEU453

NIEUph897 foto
NIEUph898 foto
NIEUph899 foto
NIEUph900 foto
NIEUph901 foto
NIEUph902 foto
NIEUph903 foto
NIEUph904 foto
NIEUph905 foto
NIEUph906 foto
NIEUph907 foto
NIEUph908 foto
NIEUph909 foto
NIEUph910 foto
NIEUph911 foto

NIEUf1 foto's;
z.jr.
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NIEU.110653774 Documentatie

NIEU.110653774 DOCUMENTATIE
NIEUd28 Artiklen bij het overlijden van J.J. van Nieukerken

1913 1 omslag

NIEUd29 Diverse knipsels over het werk van het bureau
1900 / 1920 1 pak

NIEUd30 Artikelen over (de opening van) het gebouw van het Koloniaal 
Instituut
1920 / 1930 1 omslag

NIEUd31 Artikelen over restauratie van de Grote Kerk in Breda in het 
tijdschrift "Ons Bredasch Kerkelijk Leven"
1931 / 1932 1 omslag
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NIEU.110639393 Aanvulling 2013

NIEU.110639393 AANVULLING 2013
1887-1960
NIEU.110639429

Nederlands Sanatorium te Davos,
1955-1960

NIEUd1 documentatie
NIEUd4 documentatie
NIEUd11 documentatie

NIEUd2 Brieven aan vader J.J. van Nieukerken i.v.m. ziekte,
1913

NIEUd3 Restauratie van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda,
1956

NIEUd5 Architectuurkeuze commissies Enschede en Deventer,
1946-1947

NIEUd6 Restauratie kerktoren te Gorssel,
1945-1954

NIEUd7 Restauratie Huize “Hoevelaken” te Hoevelaken,
1946-1949

NIEUd8 Aangiftes belastingen M.A.en J. van Nieukerken,
1940-1950

NIEUd9 Restauraties aan scholen te Gorssel en Epse,
1946-1947

NIEU.110639437
Notulen bouwcommissie Academisch Ziekenhuis te Groningen, 
1899-1903 en voorstudies (ook naar het buitenland),
1892-1896

NIEUt1 tekeningen
NIEUd10 documentatie
NIEUd16 documentatie

NIEUd12 Huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag,
1954-1958

NIEUd13 Industrieschool voor meisjes aan de Van Diemenstraat te Den 
Haag,
1952-1956

NIEUd14 Geschiedenisboek van Breda,
1947-1952
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NIEUd15 Hooglandse Kerk te Leiden,
1949-1956

NIEUd17 Documentatie betreffende diverse ziekenhuizen en 
gezondheidsinstellingen
1836-1896
1 Zürich, 1836 en 1855
2 Heidelberg, 1879 en 1895
3 Freiburg, 1888
4 Revue D’Hygiëne, 1896
5 Een gevaar voor de Algemenen Gezondheidstoestand, 1896

NIEUd18 Diverse krantenknipsels
z.jr.

NIEUd19 Diverse brieven (correspondentie)
z.jr.

NIEUd20 Diverse reizen,
1912-1934
1 In opdracht van Koloniaal Instituut 1912-1914 en 1923 naar o.a.: Hamburg, 
Frankfurt, Keulen, Stuttgart, Berlijn, Dresden, Wiesbaden, Londen, Oxford, 
Brussel, Gent, Kopenhagen en Utrecht
2 Stockholm, 1926
3 Budapest, Davos en Wenen, 1933
4 Londen en Glasgow, 1933-1934
5 Kyoto

NIEUd21 Nederlandsche Wetboeken en Staatswetten,
1887-1909

NIEUd22 Diverse tijdschriften
1912-1913
1 Christelijke Volksbond, 1912
2 De Bouwwereld, 1912
3 Bouwkundig Weekblad (2x), 1913

NIEUd23 Profiel-Album Naamloze Vennootschap De Nederlandsche Staal-
Industrie voorheen H.E. Oving jr Rotterdam,
1908

NIEUd24 Volledige afmetingen der Looden-Tinnen en Compositie- Buizen uit 
de fabriek van Rouppe van der Voort & Zoon
z.jr.

NIEUd25 Pierre Larousse Nouveau Dictionnaire
z.jr.

NIEUd26 Het Nieuwe Testament & Psalmen en Gezangen
z.jr.
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NIEUd27 Ina Boudier-Bakker, De klop op de deur
z.jr.
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