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Het historisch waardevolle interieur in de regio

’t Interieur:

De architectuur uit het post ’65 periode wil nog wel eens het etiket saai en lelijk opgeplakt krijgen. Onterecht, want het
archtectonisch erfgoed uit die periode bevat veel kwaliteiten. Vanwege hun leeftijd is onderhand echter veel van het
erfgoed uit de jaren 1965-1990 aan vernieuwing toe. Omdat sloop vaak financieel voordeliger is dan een herbestemming
worden er regelmatig post ’65 gebouwen afgebroken en verdwijnt de architectuur uit deze periode snel uit het
Nederlandse erfgoedlandschap. In deze tweede aflevering van de rubriek ’t Interieur laat Lotte Schuitemaker,
junior-onderzoeker bij het Gelders Genootschap, zien dat het oude bibliotheekgebouw aan de Raadhuisstraat in
Doetinchem, dat kan worden gerekend tot de architectuurstroming van het structuralisme, het behouden waard was.

‘Ook na de herbestemming is de voormalige
bibliotheek van Doetinchem een markant gebouw
uit de post ’65 periode gebleven.’

Foto: Iemke Ruige

Structuralisme in Doetinchem
door Lotte Schuitemaker, foto’s Iemke Ruige
Het oude bibliotheekgebouw van

rechthoekige vormen ook wel ‘De Blokkendoos’ werd

de mogelijkheden die het betonskelet en de bestaan-

Doetinchem huisvest tegenwoordig inno-

genoemd, heeft Davidse toch een aantrekkelijk en

de open ruimtes uit het ontwerp van Davidse hen

vatiecentrum De Steck. Het pand, dat gelegen is aan aangenaam gebouw weten te realiseren. Hij heeft dit bood. Omdat ze vonden dat het pand uit zichzelf al
de Raadhuisstraat aan de rand van de binnenstad,

onder andere bereikt door kleine zitjes te maken

krachtig was, is er bij de herbestemming besloten

werd in 1975 gebouwd naar een ontwerp van archi-

waar het mogelijk was om rustig boeken en tijd-

om enkel noodzakelijke en daadkrachtige ingrepen

tect Wim Davidse. Door het expressieve gebruik van schriften in te zien. De diffuuse ruimtelijke over-

te doen. Er zijn ruimtes afgescheiden ten behoeve

beton en de bijzondere structuur van repeterende

gang tussen binnen en buiten, die ook kenmerkend

van de kantoorfunctie evenals een restaurant en

maateenheden kan het gebouw gezien worden als

is voor het structuralisme, draagt ook bij aan het

enkele conferentiezalen op de eerste verdieping.

een gaaf voorbeeld van het structuralisme. Deze

uitnodigende karakter van het gebouw. ‘Davidse

De nieuwe toevoegingen zijn hierbij antraciet

architectuurstroming die in de jaren ’60 en ’70 in

heeft bewust de grenzen van straat en gebouw laten ver-

gekleurd, zodat deze ingrepen in de bestaande

Nederland opkwam, wordt onder andere geken-

vagen, ondermeer door een deel van het trottoir aan de

situatie aan het gebouw afleesbaar zijn.

merkt door repeterende maateenheden, het centraal Raadhuisstraat te koppelen aan de buitenterrassen om

Het structuralisme

stellen van de menselijke maat, flexibele platte-

het gebouw. […] Door deze wijze van bouwen passeert

gronden en de toepassing van natuurlijke, on-

men – vooral als voetganger – het gebouw eigenlijk niet

Het structuralisme kan gezien worden als een

berwerkte materialen. Ook in het interieur zien we

zonder er voelbaar contact mee te hebben gehad’, aldus

reactie op de architectuur uit de wederopbouw-

de kenmerken van het structuralisme terug in

architectuurcriticus Wim J. van Heuvel.

periode waarin grootschalige, vaak eenvormige

toepassing van binnenstraten, vides en split-level-

Het gebouw voldeed dus beslist aan de opdracht en

woningen geproduceerd werden. Er ontstond

doorsnedes.

heeft meer dan 30 jaar naar volle tevredenheid

behoefte aan kleinschaligheid, ruimte voor ont-

gefunctioneerd, totdat de bibliotheek in 2011 is ver-

moeting en multifunctioneel gebruik. In 1960

De geschiedenis in het kort

huisd naar het Brewincgebouw aan de IJsselkade

Bij het verlenen van de opdracht werd benadrukt dat waarin ook het Erfgoedcentrum Achterhoek en

realiseerde Aldo van Eyck op basis van deze idealistische uitgangspunten het beroemde Burgerwees-

het gebouw eent uitnodigende karakter zou moeten Liemers gevestigd is.

huis in Amsterdam, een gebouw dat is opgebouwd

krijgen; een bezoek aan de bibliotheek zou meer

Na de verhuizing van de bibliotheek heeft het pand

uit kleine eenheden, gegroepeerd rond enkele

moeten betekenen dan alleen het uitzoeken van een

aan de Raadhuisstraat ruim vijf jaar leeggestaan,

patio’s en een binnenplaats. Dit iconische gebouw

boek. Het moest ook mensen uitnodigen elkaar te

totdat het in 2018 is herbestemd tot innovatie-

geldt als het startpunt van het structuralisme in

ontmoeten en er enige tijd in door te brengen.

centrum met de naam De Steck.

Nederland. Vooraanstaande architecten zoals Van

Hoewel het gebouw vanwege de verspringende

De initiatiefnemers waren aangenaam verrast door

Eyck en Hertzberger namen vervolgens plaats in de >

’t Interieur:

34

33

De Doetinchemse bibliotheek aan de
Raadhuisstraat niet lang na de opening in
1976. (Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers)
Rechterpagina:
Twee recente opnames van het voormalige
bibliotheekgebouw; de centrale open
ruimte op de begane grond, waar het
restaurant en individuele werkplekken
zijn ondergebracht.
Enkele sgrafitti die eerder in ’t Brewincgebouw hingen, hebben ook een plekje
gekregen in deze open ruimte.
(Foto’s: Iemke Ruige)

redactie van het Nederlandse architectuurtijd-

gebouwd op basis van een maatraster van 2,5 x 2,5

een belangrijke rol. Hoewel de grote open ruimte uit

schrift Forum en uitten daarin hun kritiek op het

meter. De dialoog tussen binnen en buiten wordt in

het originele ontwerp van Davidse vanwege de

modernisme. Het gedachtegoed van de Forumgroep de voormalige bibliotheek versterkt door de toe-

inpassing van kantoren, restaurant en vergader-

en het voorbeeld van het Burgerweeshuis hadden

passing van betonnen plantenbakken die zowel in

zalen is ingeperkt, voelt het niet gesloten. Dit is

grote invloed op andere architecten waardoor het

interieur als exterieur van het gebouw zijn ge-

mede te danken aan de toepasssing van glazen

structuralisme binnen het Nederlandse architec-

ïntegreerd.

wanden waarmee de kantoren van de middenruimte

tuurlandschap vaste voet aan de grond kreeg.

zijn afgescheiden. Door het gebruik van deze grote

Een van deze architecten was de in 1934 geboren

Geheel in lijn met de tijdgeest wilden de architecten hoeveelheid glas wordt de begane grond nog steeds

Wim Davidse. Hij was een leerling van de eerder

die het structuralisme aanhingen met hun ont-

als ruimtelijk ervaren. Bovendien dient het

genoemde en veel geprezen architect Herman

werpen interactie tussen gebruikers stimuleren. In

restaurant op de begane grond als een centraal punt

Hertzberger die onder andere bekend is als ont-

de voormalige bibliotheek zien we dit streven terug

waar de werknemers van de verschillende bedrijven

werper van het kantoor voor Centraal Beheer (1968-

in de grote open ruimte op de begane grond, die

die in het innovatiecentrum onderdak hebben ge-

1972) in Apeldoorn. Dat het ontwerp voor de biblio-

enkel onderbroken wordt door pilaren als nood-

kregen elkaar kunnen ontmoeten.

theek sterke gelijkenis vertoont met dit beroemde

zakelijk onderdeel van de draagconstructie.

gebouw uit de Nederlandse architectuur-

Hierdoor kon iedereen elkaar zien en waren er vol-

Materiaalgebruik

geschiedenis, is dan ook geen toevel. Naast de

doende plekken om een gesprek te voeren. Het

Structuralistische gebouwen zijn doorgaans opge-

bibliotheek heeft Wim Davidse meer gebouwen in

ontwerp voor de verdieping, die op drie plekken ont- trokken uit natuurlijke en robuuste materialen. De

Doetinchem ontworpen die passen binnen het

sloten wordt door houten trappen, bevatte in tegen- voormalige bibliotheek, die is opgebouwd uit een

structuralisme, zoals het oude Amphion (gesloopt

stelling tot de volledig open begane grond wel

gestorte constructie van beton, past binnen dit

in 2011) of de woonhuizen aan de Lorentzlaan en

enkele afgesloten ruimtes. De connectie met de

idioom. Vanwege het gebruik van de grote hoeveel-

Swammerdamlaan.

benedenverdieping door middel van een vide

heid beton heeft het gebouw een sobere en strenge

maakte echter visueel contact tussen de gebruikers

uitstraling. Dit wordt benadrukt door de kolommen

Bouwen vanuit de ontmoeting

van het gebouw mogelijk. Deze vide, gaf ook de

aan de rand van het gebouw die zijn opgenomen in

Het belangrijkste visuele kenmerk binnen een

bovenverdieping een open en ruimtelijk karakter.

de constructie van de gevelzone, waarbij ook onder-

structuralistische plattegrond is de onderlinge

Dit werd bovendien versterkt door de centrale

delen als trappen en plantenbakken geheel in beton

schakeling van repetitieve elementen. Deze elemen- ligging van deze vide onder het royale daklicht

zijn uitgevoerd. Zelfs voor het centraal geplaatste

ten kunnen in theorie aangepast worden in grootte

waardoor het daglicht tot ver in het gebouw door

daklicht werd beton gebruikt. Het sobere karakter

en functie en er kunnen eenvoudig elementen

kon dringen.

van het beton in het exterieur zien we ook terug in

worden toegevoegd zonder dat de structuur of het

het interieur waar de betonconstructie in het zicht

ontwerp als geheel wordt verstoord. De bijzondere

Ook nu het pand is herbestemd tot innovatie-

plattegrond van de voormalige bibliotheek is op-

centrum speelt de ontmoeting tussen de gebruikers gestorte beton zijn in het interieur ook houten

is gelaten. In contrast met het ruwe, in het werk
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Een opname uit de tijd dat het gebouw aan
de Raadhuisstraat nog in gebruik was als
bibliotheek. (Bron: Wim J. van Heuvel,
Structuralisme in de Nederlandse architectuur, 1992 )
Linkerpagina:
De hardhouten trap en de betimmeringen
op de eerste verdieping contrasteren mooi
met het ruwe beton. (Foto’s: Iemke Ruige)

betimmeringen aangebracht. De warme kleur van

zijn de puien op de eerste verdieping. Deze zijn,

deze houten interieuronderdelen vormt een prettig

evenals de lectuurbakken en trappen, opgetrokken

contrast met het strenge karakter van de beton-

uit donker hardhout en worden gedecoreerd door

structuur.

groene vlakken. Oorspronkelijk waren ook de

Bronnen
Denkinger, B., Die vergessenen
Alternativen: Strukturalismus und
brutalistische Erfahrung in der

buitenkozijnen van deze houtsoort vervaardigd,

Bijzondere elementen

Architektur, Berlin, 2019.

maar bij de renovatie zijn deze vervangen door grote

Heuvel, W.J. van, Structuralisme in de

Hoewel de voormalige bibliotheek als gevolg van de

glaspuien.

Nederlandse architectuur, Rotterdam,

herbestemming grote veranderingen heeft onder-

Tijdens de herbestemming zijn er ook bijzondere

1992.

gaan, zijn er nog enkele karakteristieke elementen

elementen toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld de drie

Lureman, R., J. Steijntjes, G. Boekkooi,

uit het originele ontwerp aanwezig. De zorgvuldig

sgraffiti die afkomstig zijn uit de aula van ’t Brewinc.

’n Moment voor een Monument,

afgewerkte trappen zijn hier een voorbeeld van.

Het gaat om in cement gestreken circusvoor-

Doetinchem, 1984.

Deze trappen, die bestaan uit drie armen met twee

stellingen die in 1963 gemaakt zijn door kunstenaar

hoekbordessen, zijn uitgevoerd in hardhout waarbij Hans Gorter. De sgraffiti passen vanwege hun uitde onderste twee treden bestaan uit beton. Deze

straling goed bij het robuuste karakter van het

betonnen treden vertonen een ronding, in tegen-

gebouw.

stelling tot de rechte houten treden. Even bijzonder
is het daklicht boven de vide. Dit in het oog

Ten slotte

springende interieurelement zorgt ervoor dat zowel Ook na de herbestemming is de voormalige bibliode begane grond als de verdieping van een grote

theek van Doetinchem een markant gebouw uit de

hoeveelheid daglicht worden voorzien. Een ander

post ’65 periode gebleven. En zo zijn er nog veel

oorspronkelijk element dat nog verwijst naar de tijd meer. Hoewel ze van buiten vanwege hun wat sleetse
dat het gebouw als bibliotheek functioneerde, zijn

uiterlijk of gedateerde materiaalgebruik misschien

de hardhouten tijdschriftenbakken in de balu-

niet altijd gezien worden als waardevol, bevatten ze

strades van de eerste verdieping. Deze tijdschriften- van binnen bijzondere elementen. Het is dan ook
bakken waren onderdeel van het ontwerp van

noodzaak om de kwaliteiten van post ’65 erfgoed nu

Davidse en boden de gelegenheid om lectuur uit te

uit te lichten voordat ze ten gevolge van verduur-

stallen. De huiselijkheid die ontstaat door deze tijd-

zaming en energietransitie uit het Nederlandse

schriftenbakken wordt nog verder ondersteund

architectuurlandschap verdwenen zijn. Laten we

door de plantenbakken die eveneens in de balu-

eerst stilstaan bij de waarde van het erfgoed, voordat

strade zijn verwerkt. Een ander bijzonder element

we besluiten om het te slopen! <

