
Schoonheid als mensenwerk
Schoonheid als mensenwerk vertelt het verhaal van honderd jaar 
Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de 
schoonheid van stad en land. Het accent ligt op schoonheid als rela-
tioneel begrip. Ze komt tot stand door de verbinding tussen mensen 
onderling, en tussen mensen en hun omgeving. 
Het boek laat zien hoe het Genootschap hieraan al een eeuw werkt. 
In 2019 door te inspireren en met betrokkenen oplossingen te vinden 
die bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving, in 1919 langs de weg 
van verheffing en overtuiging. Al verschillen de methoden, het ideaal 
is gebleven. Net als het mensenwerk.
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Schoonheid als mensenwerk
Op het kruispunt van oud en nieuw, zo noemde kunsthistoricus drs. Yop 
Segers in 1994 zijn gedenkboek over 75 jaar Gelders Genootschap. Van 
die rijke studie is hier vanzelfsprekend dankbaar gebruik gemaakt. 
Segers zag in de laatste door hem bestudeerde jaren het Genootschap 
veranderen, 25 jaar later bestaat de mogelijkheid in beeld te brengen 
hoe dat proces sindsdien geen einde heeft gekend. Het Genootschap 
van 2019 is een organisatie die voortdurend nieuwe initiatieven ont-
wikkelt in zijn streven gemeenten en andere opdrachtgevers optimaal 
te kunnen bedienen als onafhankelijke adviseur op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit.
Een van de rode draden uit de nu honderdjarige geschiedenis van het 
Genootschap is het belang van het menselijke element. In alle fasen 
van de historie komt dat steeds weer naar voren. Eigenlijk vanaf  de 
oprichting op 15 november 1919 in Musis Sacrum in Arnhem. Op die 
zaterdagmiddag richten omstreeks veertig heren een nieuwe vereni-
ging op: het Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding 
van de schoonheid van stad en land. De naam klinkt deftig en preten-
tieus en dat is geen toeval. Want de mannen zijn zonder uitzondering 
heren van stand. Ze zijn niet zelden hoogopgeleid en hebben functies 
of  beroepen die in de samenleving van 1919 aanzien verlenen. En al-
lemaal hebben ze een idee van wat schoonheid inhoudt.

Verheffing
De oprichters zien er vanaf  schoonheid nader te definiëren. Mogelijk 
omdat de meningen daarover verschillen. Belangrijker is bovendien 
wat verbindt: ergernis en zorg over wat later ‘verrommeling’ zal heten. 
Industrialisatie en in het spoor daarvan urbanisatie gaan, althans in 
hun ogen, ten koste van de schoonheid van stad en land. Elk spoor van 
visie en (be)geleiding ontbreekt.
Maar de naam die ze kiezen is een teken: een genootschap bestaat per 
definitie uit gelijken. Dat geldt eveneens voor de rechtspersoon. Een 
vereniging bestaat uit leden die langs democratische weg besluiten. 
Hier toont zich de invloed van jhr. S. van Citters, dan Commissaris 
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der Koningin in Gelderland, die achter de schermen nauw bij de op-
richting van het Genootschap betrokken is. Hij ziet, wellicht door zijn 
ervaring als provinciebestuurder, kennelijk niets in een provinciale 
organisatie en evenmin in een instantie die schoonheid oplegt.
Het kersverse Genootschap krijgt de vorm van een vereniging van en 
door de Gelderse gemeenten. Zijn bestuur neemt het op voor de eman-
cipatie van de schoonheid die het bedreigd ziet, vooral door ‘onoordeel-
kundig bouwen’, met name in plattelandsomgevingen. Als emanci-
pator wil het ‘verheffen’, dat wil zeggen, gemeenten en bouwers naar 
het eigen niveau brengen. De Geldersche Schoonheidscommissie, die 
bestaat uit geschoolde architecten, wordt opgericht om bij de gemeen-
ten ingediende bouwplannen te beoordelen. 
De blik is intussen breder gericht. In de visie van het Genootschap is 
schoonheid meer dan architectuur. Cultuurhistorie en landschap zijn 
er onlosmakelijk mee verbonden. En daardoor ook begrippen die de 
Nederlandse taal van 1919 nog niet kent, zoals ruimtelijke ordening, 
ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit.
In het wezen van het Genootschap ligt besloten dat het niet verordon-
neert maar langs de weg van overreding en overtuiging zijn doelstel-
lingen wil verwezenlijken. Dit maakt schoonheid tot mensenwerk. 
Het is geen absoluut maar een relationeel begrip.

Maakbaarheid
De hiernavolgende hoofdstukken, die samenhangende tijdvakken be-
schrijven, brengen in beeld hoe dit mensenwerk gestalte kreeg. Ze laten 
daarnaast zien hoe het Genootschap ruim dertig jaar lijkt af  te wijken 
van dit ideaal. Als Gelderland in het midden van de jaren 1920 te ma-
ken krijgt met opeenvolgende storm- en watersnoodrampen, komt het 
Genootschap in een vooraanstaande positie. Nu kan het laten zien wat 
het vermag. Al heeft het formeel geen rol, zijn oprichters hebben de lei-
ding vast in handen, terwijl aan de Schoonheidscommissie verbonden 
architecten een groot deel van ontwerp en uitvoering op zich nemen. 
Ze gaan voorbij aan bevordering of  instandhouding en creëren nieuwe 
schoonheid. Het Genootschap groeit hierdoor uit tot gezaghebbende 
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instelling die betrokken raakt bij de oprichting van zusterinstellingen 
in andere provincie. De Schoonheidscommissie beoordeelt meer bouw-
plannen dan enige zusterinstelling.
In deze periode verlaat het Genootschap zijn liberale uitgangspunt. 
Het identificeert zich met het denken van de Delftse School, de archi-
tectuurstroming die in de jaren 1930 en 1940 in Nederland overheerst. 
Schoonheid geldt nu als maakbaar en dient een hoger doel: de verheffing 
van de samenleving. Als de stroming in de jaren van de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoorlog terrein verliest, geraakt het Genootschap in 
een identiteitscrisis. Voor massabouw zonder relatie met de omgeving 
wenst het geen verantwoordelijkheid te dragen.
Het Genootschap toont zich nu zelfs bereid de welstandsadvisering, 
tot dan de ziel van zijn werkzaamheden, over te dragen aan een nieuwe 
stichting. Deels uit noodzaak. Er is een nieuwe Woningwet op komst die 
welstand stevig in de wet verankert en de verantwoordelijkheid bij de 
gemeenten legt. De hieruit te verwachten groei van de adviesaanvragen 
overtreft de capaciteit van de dan nog steeds uit onbetaalde krachten 
bestaande Schoonheidscommissie. Als de stichting er niet komt, gaat 
het Genootschap over tot reorganisatie: het richt in 1967 een eigen bu-
reau in (oude wens sinds 1919), stelt in 1968 een directeur aan en werft 
professionals.

Democratisering 
Het mag een herbegin van de geschiedenis van het Genootschap heten. 
Vanaf  de professionalisering neemt het de in 1919 al gesponnen draden 
steeds meer ter hand. Welstandsadvisering leidt tot monumentadvise-
ring en advisering over ruimtelijk beheer. Belangrijk is verder dat de 
rijksoverheid het geloof  in de maakbare samenleving laat varen. Vanaf  
de jaren 1980 democratiseert ze de welstand en decentraliseert ze de zorg 
voor ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit naar de gemeenten. 
Zij krijgen hierdoor steeds meer vrijheid om eigen keuzes te maken, 
mits gestoeld op heldere en door de gemeenteraad vastgestelde criteria.
Opnieuw wordt schoonheid een relationeel begrip. Het gaat hierbij niet 
om mooi of  lelijk, maar om maatregelen om de omgeving aangenamer 
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en leefbaarder te maken, en om nieuwe maatschappelijke opgaven als 
klimaatadaptatie en energietransitie op verantwoorde wijze een fysie-
ke plaats te geven. Meer dan ooit in samenspel met alle betrokkenen: 
inwoners of  omwonenden, bedrijfsleven, overige relevante partijen en 
overheden. In dat proces brengt het Genootschap kennis en ervaring 
in, het faciliteert, inspireert, prikkelt en verbindt. Dat is per definitie 
mensenwerk, en honderd jaar na de oprichting zelfs meer dan ooit.

Ook het maken een boek is mensenwerk. Hier past dan ook een woord 
van grote dank. Dit geldt voor het redactieteam vanuit het Gelders 
Genootschap, bestaande uit Gerard Derks, Martin van Bleek, János 
Boros en Renée Koning. Dank ook aan Elyze Storms-Smeets die pas-
send foto- en illustratiemateriaal heeft gezocht en gevonden. 
Het geldt eveneens de (oud-)medewerkers die in gesprekken hun erva-
ringen en inzichten openhartig deelden: Thea Jongbloed, ir. Gé König, 
ir. János Boros, ir. Kees van Esch en daarnaast oud-voorzitter prof. dr. 
Nico Nelissen. En uiteraard geldt het Anne Schaufeli en Huub de Lang 
van studio026, die tekst en illustraties hebben samengesmeed tot een 
prachtig boek.

Arnhem, 1 oktober 2019
Hans Morssinkhof
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1919
Oprichting Geldersch 
Genootschap. 
Blz.022

1920
Benoeming 
algemeen bestuur.  
Blz.022

1921
Werving 
correspondenten.
Blz.037

1922

1923
W. Kromhout lid 
Schoonheidscommissie. 
Blz.048

1924
Invoering Bauberatung. 
Blz.048

1925
Nieuwbouw gemeente- 
huis Westervoort.  
Eerste provinciale  
reclame-verordening. 
Oprichting Geldersche 
Onderwijscommissie. 
Cycloon van Borculo e.o.  
Blz.037, 078, 048, 050

1926
Watersnoodramp  
Land van Maas  
en Waal.  
Blz.054

1927
Cycloon van Lichtenvoorde 
e.o. Apeldoorn legt alle 
bouwplannen voor aan. 
Schoonheidscommissie. 
Publicatie De kunst van 
bouwen. Blz.037, 048, 054

1928
ir. J. Beckering 
Vinckers architect 
Schoonheidscommissie. 
Blz.037

1929
Oprichting  
Het Geldersch 
Landschap. 
Blz.078

1930

1931
A. Kraayenhagen  
architect Schoonheids-
commissie.  
Oprichting Federatie. 
Blz.063

1932

1933
‘Dictatoriaal gedrag’. 
Blz.072

1934
Kraayenhagen benadrukt 
‘opvoedende taak’. 
Blz.078

1935
‘Strijd tegen het 
individualisme’.  
Blz.071

1936

1937
Oscar Leeuw treedt  
terug uit de Schoonheids-
commissie. Oprichting 
Monumentencommissie  
der Provincie Gelderland. 
Blz.072, 078

1938

1939

1940
Oprichting Stichting 
Vrienden der Geldersche 
Kasteelen. Duitse inval in 
Nederland. Wederopbouw 
Gelderse gemeenten. 
Blz.078, 079

1941
Start inventarisatie 
streekeigen bouwen. 
Blz.083

1942
Bezetter voert  
bouwstop in.  
Blz.081

1943

1944
Start monumenten-
inventarisatie. Archief 
Genootschap vernietigd 
door oorlogsgeweld. 
Blz.083

1945
Bevrijding van Nederland. 
Blz.085

1946
Vertrek A. Kraayenhagen. 
Blz.037

1947

1948
Beoordeling eerste 
gestandaardiseerde 
woningen. 
Blz.084

1949
Eerste verhoging 
abonnementsgeld. 
Blz.090

1950
Wederopbouwwet. 
Blz.086

1951

1952
Apeldoorn stelt  
eigen schoonheids-
commissie in.
Blz.090

1953
Overgang naar 
tariefstructuur.  
Blz.090

1954

1955
Alle Gelderse gemeenten 
lid van het Genootschap. 
Bouwkas presenteert 
catalogus van 28 woning-
typen. Viering 35 jaar 
Gelders Genootschap. 
Blz.084, 087

1956
Oprichting 
Restauratiefonds  
en Molenfonds.  
Blz.090

1957

1958
Kuijsten beoordeelt 650 
klachten over reclame. 
Blz.090

1959

1960
Voorstel welstands-
advisering onder  
te brengen bij nieuwe 
stichting.  
Blz.096

1961
Monumentenwet.  
Blz.094

1962
Provincie laat beoordeling 
reclame niet langer aan 
Schoonheidscommissie. 
Vaststelling nieuwe Woning-
wet. Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Vaststelling 
nieuwe statuten.  
Blz.090, 094, 094, 096

1963
Benoeming nieuw bestuur. 
Blz.096

1964
Ir. A.M. Kuijsten kondigt 
afscheid aan.  
Blz.096

1965
Inwerkintreding nieuwe 
Woningwet.  
Blz.096

1966
Tien gemeenten  
beleggen welstands-
advisering buiten 
Genootschap. 
Blz.096

1967
Gelderse Schoonheids-
commissie wordt Gelderse 
Welstandscommissie.  
Nog eens zes gemeenten 
halen welstandsadvies weg 
bij Genootschap.  
Blz.103,104

1968
E.F. Maas directeur Gelders 
Genootschap. Aanstelling 
rayon-architecten.  
Blz.103, 105

1969
Congres over welstand, 
Arnemuiden. Verhuizing 
bureau naar Presikhaaf. 
Blz.103, 105

1970

1971
Voorstel functionele 
commissie restauratie-
plannen.  
Blz.109

1972
Congres welstandsbeleid. 
Arnhem. Functionele commis-
sie ‘woon en woonomgeving’. 
Functionele commissie 
‘bebouwing en inrichting 
buitengebieden’. Blz.105
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1973

1974

1975

1976
Oprichting Gelderse 
Monumentencommissie. 
Blz.114

1977
Bureau verhuist naar 
oranjerie Zypendaal. 
Negen gemeenten  
sluiten zich weer 
aan bij Gelderse 
Welstandscommissie. 
Blz.117

1978

1979

1980

1981

1982
Opheffing functionele 
commissies.  
Ontslag-aanvraag vijf 
rayon-architecten. 
Blz.108, 117

1983
Kabinet wil 
welstandstoezicht 
afschaffen.  
Blz.108

1984
Wet op de Stads –  
en Dorpsvernieuwing. 
Rapport-Nelissen over 
integraal beleid. Tweede 
Kamer neemt motie-Van 
Noord aan over behoud 
welstandstoezicht. 
Blz.105, 114, 109

1985
Ledenvergadering 
besluit tot integrale 
welstandszorg.  
Blz.117

1986

1987
Genootschap en 
Gelderse Monumenten-
commissie uit elkaar. 
Indienstneming 
monumenten-
deskundigen.  
Blz.117

1988
Nieuwe  
Monumentenwet. 
Blz.114

1989
70-jarig jubileum 
Gelders Genootschap. 
Blz.209

1990
Apeldoorn. Bemmel 
en Zevenaar dragen 
welstandszorg weer  
op aan Genootschap. 
Blz.117

1991

1992

1993
Mook en Middelaar  
draagt welstandszorg 
op aan Genootschap.  
Blz.125

1994
Viering 75-jarig bestaan. 
Pensionering directeur 
E.F. Maas. Presentatie 
75-jarig jubileumboek. 
Blz.118

1995
Benoeming  
Kees van Esch  
tot directeur.  
Blz.123

1996
2de Architectuurnota:  
De architectuur van 
de ruimte.  
Blz.133

1997
Privatisering Gelders 
Genootschap.  
Rapport Welstand 
op een nieuwe leest.  
Blz.123, 133

1998

1999
Nota Belvedere. 
Blz.137

2000

2001

2002
Start Samenwerkings 
Verband Cultuurhistorie 
Gelderland. Gelders 
Genootschap ISO 
gecertificeerd.  
Blz.123, 146

2003
Herziening woningwet. 
Blz.133

2004
Nota Ruimte.  
85-jarig jubileum 
Gelders Genootschap. 
Blz.138, 140, 146

2005
Herziening werkwijze 
welstandscommissie. 
Blz.133

2006

2007
Cultuurhistorisch 
onderzoek Nationaal  
Park De Hoge Veluwe. 
Blz.146

2008

2009
Actieprogramma  
Mooi Nederland.  
90-jarig jubileum  
Gelders Genootschap. 
Blz.145, 150

2010

2011

2012

2013

2014
Themanummer  
Beeldspraak: 
Ruimtelijke kwaliteit 
en andere overheid. 
Blz.170

2015
Pensionering  
Kees van Esch. 
Benoeming  
Renée Koning  
tot nieuwe directeur. 
Blz.164

2016

2017

2018
Beleidsplan 
Kwaliteit Verbinden. 
Ondertekening  
Convenant Erfgoed 
Alliantie  
Blz.170, 146

2019
Eeuwfeest  
Gelders  
Genootschap.  
Blz.194
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1919
Oprichting Geldersch 
Genootschap. 

1920
Benoeming 
algemeen bestuur.  
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1919 -1920

Gelderland, begin 20ste eeuw. Een provincie in overgang, door de snel 
groeiende industrie en de aanleg van moderne infrastructuur. Steden 
zuigen bewoners van dorpen en platteland aan. Ze wonen in haastig 
gebouwde woningen: revolutiebouw. Verderop trekt de groeiende mid-
denklasse villa’s op in bonte verscheidenheid. Huizen als kastelen, die 
in maatvoering en vormgeving verschillen als dag en nacht. Overal 
komen reclames te hangen. De vertrouwde schoonheid van stad en 
land staat onder druk. Dat zet aan tot actie.

dienst in Amsterdam en lid van die Noord-Hollandse advies-
commissie.[4] Na zijn voordracht zouden de aanwezigen zich 
kunnen buigen over de kwestie ‘of  tot de instelling van eene 
advies-commissie voor de provincie Gelderland zal kunnen 
worden overgegaan.’

DE INITIATIEFNEMERS

Ruim acht jaar later, in een interview met De Graafschap-Bode, 
keek Kuijsten terug op die eerste periode. Hij vertelde hoe drie 
mannen ‘onafhankelijk van elkaar’ zich zorgen maakten over 
‘de hand over hand toenemende ontsiering van de landelijke 
schoonheid van ons gewest.’ Uiteraard doelde hij op Schaap 
en op zichzelf, en op de Rhedense burgemeester H.P.J. Bloe-
mers. Zij zagen ‘schreeuwende reclames’ en ‘leelijk gebouwde 
huizen’ die een bedreiging vormden voor de ‘fraaie bosschen, 
lanen e.d., die de schoonheidsroep van ons Geldersche land-
schap uitmaken.’[5]

Volgens het artikel zocht het driemanschap ‘hierover met 
elkaar contact’, maar de journalist verzuimde te vragen hoe en 
waarom ze dat deden. Misschien vond hij het vanzelfsprekend, 
aangezien de mannen zich in dezelfde kringen bewogen: die van 
openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. 

Zo was ir. W.F.C. Schaap (1870-1933), in Delft afgestudeerd 
als civiel ingenieur en bouwkundig ingenieur, sinds 1901 direc-
teur van Gemeentewerken in Arnhem.[6] Te Delft raakte hij, als 
meer studenten, beïnvloed door het socialisme. Hij werd een 
‘prominent lid’[7] van de Sociaal Technische Vereeniging van 
Democratische Ingenieurs en Architecten (STV). Deze soci-
aaldemocratische organisatie werd in 1904 in Delft opgericht 
om de positie en het lot van de arbeiders te verbeteren, onder 
meer door betere arbeidsomstandigheden en betere huisves-
ting.’[8] Leden van de STV maakten zich daarom ook sterk voor 
volkshuisvesting en stedenbouw. Zo eveneens Schaap, die zich 
hier bewonderaar toonde van de esthetische benadering van 
de stedenbouw van de Oostenrijkse architect Camillo Sitte, 

VERWOESTING EN VERMINKING

‘Meer en meer wint de overtuiging veld, dat gestreefd moet 
worden naar het behoud van het schoone, zoowel op het plat-
teland als in de kommen der gemeenten.’[1] Zo begon de brief  
die ir. W.F.C. Schaap, directeur Gemeentewerken in Arnhem, 
en ir. A.M. Kuijsten[2], inspecteur der volksgezondheid in Gel-
derland, begin maart 1919 verstuurden aan de gemeenten en 
de Commissaris der Koningin in Gelderland, aan andere nota-
belen en aan architecten. Ze nodigden de ontvangers uit voor 
een bijeenkomst op zaterdag 8 maart in het gemeentehuis van 
Arnhem, over ‘de verwoesting en verminking van veel wat ons 
oog trof  en wat goeddeels is toe te schrijven aan onoordeel-
kundige bebouwing.’

De woordkeus zal tijdgenoten misschien hebben verrast, 
aangezien de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) nog vers in het geheugen lagen. Zelfs als die aan het 
neutrale Nederland voorbij waren gegaan. Het verval waarop 
het tweetal duidde, was al vóór de oorlog begonnen. Nu, enkele 
maanden na de wapenstilstand van november 1918, vreesden 
beide mannen voor erger. Vanwege de schaarste aan materiaal 
was de bouwactiviteit tijdens de oorlogsjaren gering geweest, 
hoewel de woningnood daarvoor al nijpend was. Kuijsten en 
Schaap voorzagen een ware bouwgolf  om jaren van stilstand 
in te lopen. Ze hadden er huiver voor: veel gemeentebesturen 
‘hoewel van goeden wil’ ontbrak het aan expertise ‘omtrent de 
wijze, waarop eene betere bebouwing kan worden verkregen 
of  ontsiering voorkomen.’

De briefschrijvers wierpen daarom de vraag op ‘of  het 
niet wenschelijk is voor Gelderland, het voetspoor van 
Noord-Holland te volgen.’ In die provincie werkte al twee jaar, 
sinds de watersnood van 1916, een adviescommissie die de 
esthetische kwaliteit van de wederopbouw moest bewaken.[3] 

Zo’n commissie stond Schaap en Kuijsten voor ogen. Als 
gastspreker hadden ze daarom ir. Arie Keppler uitgenodigd. 
Hij was sinds 1915 directeur van de Gemeentelijke Woning-

[Afb.01] [Kader] Zicht op het prachtige landschap van bossen bij de De Duno, 1920. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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[Afb.02] [Kader] Kasteel De Essenburgh in Hierden, 1920. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.03] Interview met secretaris A.M. Kuijsten in De Graafschap-Bode van 02 augustus 1927 over de Geldersche Schoonheidscommissie. 

Bron: De Graafschap-Bode, 02-08-1927, via Delpher.nl.
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[Afb.04] Burgemeester H.J.P. Bloemers (links met bolhoed) bij een nieuwbouwproject in 1935. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.05] Arnhems burgemeester mr. A.J.A.A. baron Van Heemstra, circa 1910-1920. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.06] [Kader] Tijdens de opening van het museumhoofdgebouw van het Nederlandsch Openluchtmuseum. Derde van links is  

ir. W.F.C. Schaap, met rechts daarvan A.J.A.A. baron van Heemstra. Bron: Collectie Nederlands Openluchtmuseum.
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[Afb.07] [Kader] Zicht op park Sonsbeek vanaf de De La Reijstraat, 1920. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.08] Nadat de gemeente Arnhem in 1899 het landgoed Sonsbeek kocht, werden op voormalige landgoedgronden woonwijken gecreëerd, 

zoals het noordelijke deel van Sonsbeekwijk. Bron: Gelders Archief, Arnhem.



B
E

H
O

U
D

 V
A

N
 H

E
T

 S
C

H
O

O
N

E
 

1919 -1920

De civiel ingenieur A.M. Kuijsten (1887-1968), eveneens in 
Delft opgeleid, begon na een loopbaan aan de Rijks Hoogere 
Land-, Tuin- en Boschbouwschool op 1 augustus 1918 als inspec-
teur voor de volksgezondheid in Gelderland.[19] Zijn taak was 
ruimer dan de functienaam liet vermoeden. Lange tijd werd het 
toezicht op de Woningwet 1901 geregeld in de Gezondheidswet, 
vanwege de samenhang tussen de kwaliteit van de woning en 
de gezondheid van de bewoners. Kuijsten had tot taak gemeen-
ten en Gedeputeerde Staten van Gelderland te adviseren over 
ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Ook 
zag hij toe op de naleving door de gemeenten van de bepalingen 
van de Woningwet. In die hoedanigheid deinsde hij er niet voor 
terug gemeentebesturen op de vingers te tikken.[20] De latere 
Gelderse gedeputeerde H.J. van Eck noemde hem ‘een vakman, 
maar daarentegen ook een autoritair figuur die beslist geen 
tegenspraak duldde; even rechtlijnig als vakbekwaam.’[21]

Eerder, in 1916, was Kuijsten in opdracht van het Neder-
landse ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel betrok-
ken bij de voorbereiding van de wederopbouw van boerderijen 
en dorpen in het door oorlogsgeweld getroffen Vlaanderen. De 
materie was hem bekend, hij was eerder rijkslandbouwinge-
nieur geweest. Hij maakte ook zelf  schetsen voor de nieuwe 
boerderijen: modern, hygiënisch, doelmatig én aansluitend 
op de in de omgeving gangbare bouwtrant.[22] Vanwege zijn 
kennis van het agrarisch bedrijf  riep Arie Keppler hem terug 
naar Nederland. Kuijsten moest er mede voor zorgen dat de 
nieuwe boerderijen in het Noord-Hollandse watersnoodgebied 
zouden passen in het landschap.

SPECULATIE – EN REVOLUTIEBOUW

Wat ‘passen’ betekende, was al geruime tijd de inzet van een 
discussie onder architecten. Sommigen toonden zich pleitbe-
zorgers van een gemeenschapskunst, als tegenwicht voor het 
in hun ogen doorgeschoten individualisme van opdrachtgevers 
en architecten in de 19de eeuw. Dat was toch al de periode van de 

die de stad als een eigenstandig geheel zag waarin bochten, 
gevelrijen, pleinen en wisselende straatbreedtes voor afwis-
seling zorgden.[9] In zijn eigen arbeid gaf  Schaap de voorkeur 
aan korte zichtlijnen en zo min mogelijk al te lange rechte 
straten.[10] Dit uitgangspunt paste hij ook toe in wijken met 
veel sociale woningbouw.

Als directeur Gemeentewerken was Schaap de opvolger 
van Jan Willem Tellegen, de ‘redder van Sonsbeek.’ In 1899 was 
het namelijk Tellegen geweest die het gemeentebestuur van 
Arnhem had bewogen het gelijknamige landgoed te kopen.[11] 
Juist aan de rand hiervan, op de hoek van de Zijpendaalseweg 
en de Cronjéstraat, verrees in 1905 een creatie van de architect 
Willem Diehl.[12] 

Het zakenpand met bovenwoningen, opgetrokken in Art 
Nouveau-stijl, stuitte velen tegen de borst vanwege het asym-
metrische ontwerp, het kleurgebruik en de rijke ornamen-
tiek.[13] Om te voorkomen dat er rond Sonsbeek ‘een lelijke 
lijst om een schilderij van buitengewone schoonheid’[14] zou 
ontstaan, stelde Arnhem in 1911 een schoonheidscommissie 
in. Haar taak was beperkt, ze zou enkel oordelen over bouw-
werken die of  op grond van de gemeente of  in opdracht van de 
gemeente werden gebouwd.[15] Schaap behoorde tot de leden.

H.J.P. Bloemers (1880-1947) brak zijn studie biologie in 
Utrecht af  voor een carrière in het openbaar bestuur. Na een 
korte onderbreking keerde hij daarin in 1917 terug als burge-
meester van Rheden. Daar reorganiseerde hij ‘als energiek 
bestuurder’[16] onder meer de voedsel – en brandstofdistributie. 
Ook zette hij zich in voor sociale woningbouw en infrastruc-
tuur. Hij was een veelzijdig man, die het voorzitterschap ver-
vulde van, onder veel meer, de Nationale Woningraad en het 
Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw 
NIVS), zitting had in de Staten van Gelderland, veelvuldig pu-
bliceerde over volkshuisvesting en stedenbouw en daarnaast 
natuurbeschermer was.[17] In Rheden schakelde hij Schaap in 
als stedenbouwkundig adviseur.[18]

[Afb.09] In 1905 verrees het woon-winkelpand in Jugendstil op de hoek Zijpendaalseweg-Cronjéstraat, naar ontwerp van Willem Diehl 
voor de heer Belderbos. Foto uit 1908. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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steeds meer verguisde neostijlen (neoclassicisme, neogotiek, 
neobarok, neorenaissance) geweest, maar aan het einde van die 
eeuw vond er (nog) meer plaats wat niet door de beugel van de 
critici kon. Zo bouwden vermogende burgers villa’s naar eigen 
inzicht, zonder acht te slaan op de naaste omgeving of  op de wo-
ning van de buurman. Speculanten werkten deze ontwikkeling 
in de hand door vrijkomende gronden te verwerven en door te 
verkopen aan de hoogstbiedende. De creatie van Willem Diehl 
gold als voorbeeld van deze ‘speculantenbouw.’ 

Daarnaast gold het begrip ‘revolutiebouw’. Hiermee duid-
den tijdgenoten de inderhaast opgetrokken arbeiderswoningen 
aan. De industrialisatie had geleid tot een grote trek naar de 
steden. Op die groei van het aantal inwoners was niemand voor-
bereid. Conform het heersende liberale klimaat zag de overheid 
hier nauwelijks rol voor zichzelf. Het gevolg was dat aanne-
mers en geldschieters in de woningnood een middel zagen om 
snel geld te verdienen. Vaak ging het om eenkamerwoningen, 
waarin vader, moeder en kinderen voortdurend in dezelfde 
kleine ruimte verkeerden. Die telde weinig vierkante meters, 
was laag en donker en moest het zonder comfort, hygiëne of  
ventilatiemogelijkheden stellen. Volgens schattingen leefde 
omstreeks de helft van de toenmalige bevolking in dergelij-
ke omstandigheden.[30] Tijdgenoten, waaronder collega’s van 
Kuijsten, attendeerden op de gezondheidsrisico’s hiervan. Een 
enkeling wees zelfs op mogelijke psychische effecten voor de 
kinderen die hier moesten opgroeien.[31]

‘HART VAN DE SOCIALE KWESTIE’

De toenemende zorg hierover sloot aan bij het zich ontwikke-
lende sociale denken. Berichten in de pers over de slechte ar-
beids- en leefomstandigheden van de fabrieksarbeiders voed-
den het besef  van de noodzaak tot verandering. Al decennia 
vond een maatschappelijk debat plaats over wat de ‘sociale 
quaestie’ werd genoemd. In essentie ging het hier om de vraag 
of  de arbeider recht had op een meer rechtvaardige materiële 

en maatschappelijke positie: ‘Allerwege ( ) openbaart zich in 
die kringen der volkeren, waar met handenarbeid het veelal 
schamele brood wordt verdiend, de ernstige wil om een grooter 
aandeel te veroveren in de stoffelijke en geestelijke vruchten 
der beschaving, dan thans hun deel is.’[32] Het ‘woningvraag-
stuk’ gold zelfs als ‘het hart van de sociale kwestie.’[33]

Het debat duurde lang, maar maakte de weg vrij voor een 
andere rol van de overheid. Ze moest ingrijpen en grenzen stel-
len. Het liberale geloof  in de eigen verantwoordelijkheid week 
voor een besef  van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
wanneer het individu het op eigen kracht niet kon redden. 

Oprechte compassie ging hier hand in hand met welbegre-
pen eigenbelang. Wat een slecht betaald en ondervoed prole-
tariaat vermocht, had Parijs laten zien tijdens de revoluties 
van 1830 en 1848. Berooide mannen en vrouwen beklommen de 
barricaden met hoop die voortkwam uit wanhoop: ze hadden 
niets en dus ook niets te verliezen. De gebeurtenissen ginds 
voedden de vrees voor opstandige volksmassa’s, nog versterkt 
door de huiver voor het opkomende socialisme en zijn geloof  
in de revolutie. Voorbeelden hadden zich bovendien ook dich-
terbij voorgedaan. 

De overheid kon het zich als hoeder van de openbare orde 
en veiligheid niet langer permitteren alles over te laten aan 
vraag en aanbod. Een mate van reguleren was geboden om 
althans de ergste uitwassen tegen te gaan. Langzaam kwam de 
sociale wetgeving op gang, om te beginnen met het Kinderwetje 
van de liberaal Samuel van Houten uit 1874, dat fabrieksarbeid 
verbood voor kinderen jonger dan 12 jaar. Andere sociale wet-
ten volgden, waaronder de Woningwet van 1901.

BOUWVERORDENING EN WELSTAND

Voor het eerst betrad de overheid de woningmarkt. Met, voor 
haar doen, redelijk strakke bepalingen. Het was na de inwer-
kingtreding op 1 augustus 1902 aan de gemeenten om beleid 
te voeren. Ze konden eigenaren voorschrijven woningen te 

[Afb.10, Twee van de initiatiefnemers tot de oprichting van het Gelders Genootschap mr. Henri P.J. Bloemers (burgemeester van de 
Afb.11]  gemeente Rheden van 1917-1931) en Ir. Adrianus M. Kuijsten (inspecteur van de Volksgezondheid provincie Gelderland).
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uitgespaard en de toenemende stadsbevolking meedoogenloos 
in de troostelooze huizenzee werd opgeborgen.’ Kortetermijn-
denken had geprevaleerd. Niemand had nagedacht over de 
meest wenselijke ligging van woonwijken en industrielocaties, 
of  rekening gehouden met de groei van het verkeer. 

Volgens Bloemers kon en moest het anders. De instrumen-
ten lagen immers gereed sinds de Woningwet van 1901. Hij at-
tendeerde op twee artikelen uit de wet die gemeenten dwongen 
‘zich met het vraagstuk harer uitbreiding systematisch bezig 
te houden.’ Artikel 27 gaf  gemeenten het recht bouwverboden 
in te stellen voor grond waarop ze zelf  wilden uitbreiden, om 
ongewenste ontwikkelingen en speculatie tegen te houden. 
Dan was er artikel 28, met voor gemeenten die meer dan 10.000 
inwoners telden of  in de voorbije vijf  jaar hun inwonertal 
met meer dan 20% hadden zien stijgen, de verplichting een 
‘plan van uitbreiding’ op te stellen.[40] En al hield nog niet elke 
gemeente zich hieraan, de wet had inmiddels her en der tot 
verbeteringen geleid. 

Anderen zetten zich eveneens in voor de goede zaak. Bloe-
mers verwees naar architecten en andere burgers ‘die zich 
voor het behoud van het oude stedenschoon en de bevorde-
ring van het nieuwe moeite gaven.’[41] Te vaak hadden onvol-
doende doordachte verkeersmaatregelen geleid tot verlies 
van ‘typische stadsgedeelten en gebouwen van historische 
kunstwaarde’ en het dempen van grachten. ‘Vandalisme’, vond 
Bloemers, die met genoegen vaststelde hoe steeds meer gezel-
schappen zich hiertegen verzetten: Bond Heemschut (1911), 
de Noord-Hollandse adviescommissie (1916), de Vereeniging 
Hendrick de Keyser (1918) en het ‘eigen’ Geldersch Genoot-
schap, dat hij overigens op 1920 dateerde.[42]

Zonder de welstand te noemen, werd wel duidelijk dat hem 
een elkaar versterkend stelsel van sturingsmaatregelen voor 
ogen stond. Binnen hun eigen grenzen konden gemeenten de 
kwaliteit van de bebouwing beïnvloeden.[43] Als ze nu ook nog 
gezamenlijk een ‘uitbreidingsplan van een streek’ maakten, 
ontstond een sluitend geheel. Ontwikkelingen en processen 
stoorden zich nu eenmaal nauwelijks aan gemeentegrenzen. 
Om alle betrokkenen hiervan bewust te maken, had het NIV 
‘alle hoogleraaren in het Nederlandsch’ gevraagd een ander 
woord voor het begrip ‘stedebouw’ te munten, omdat deze 
vorm van geïntegreerde ruimtelijke ordening niet enkel op 
steden van toepassing was en meer dan enkel bouwactiviteiten 
behelsde. Een van de professoren kwam met het woord ‘groei-
leiding.’ Bloemers was enthousiast, zijn medebestuurderen 
van het NIV niet. Het bleef  dus stedenbouw.

En toch: ‘groeileiding’, met behulp van de door de Woning-
wet 1901 aangereikte mogelijkheden leiding en sturing geven 
aan de groei van stad en dorp, om schoonheid te behouden en 
nieuwe elementen verantwoord in te passen in het bestaande– 
dat was precies wat de oprichters van het Geldersch Genoot-
schap wilden bereiken.

WELSTAND EN (VEEL) MEER

Over wat het Genootschap zou zijn, bestond vanaf  15 november 
1919 duidelijkheid. Als vereniging wilde het ‘de schoonheid 
der Geldersche gemeenten’ op verschillende manieren bevor-
deren en in stand houden. Allereerst door de oprichting van 
een bureau, waar de beoordeling zou plaatsvinden van de door 
de gemeenten voorgelegde ‘bouw – en uitbreidingsplannen.’ 
Hiermee samenhangend was de intentie om ‘de opneming in de 
bouwverordeningen der Geldersche gemeenten van bepalin-
gen, betreffende eene goede bebouwing’ te stimuleren. Verder 
noemden de statuten ‘het tegengaan van de ontsiering van stad 
en land, met name van hinderlijke reclames en schending van 

verbeteren, op straffe van onbewoonbaarverklaring. Daar-
bij werd het hun taak plaatselijke bouwverordeningen uit te 
werken, met voorschriften over afmetingen, hoogte, hygiëne 
en meer. Primaire doelstelling was het faciliteren van sociale 
woningbouw, opdat ook minderbedeelden uitzicht kregen op 
een onderkomen dat aan in de wet verankerde kwaliteitsmaat-
staven voldeed. De landelijke overheid zorgde voor financiële 
steun voor instanties die sociale woningbouw wilden reali-
seren. Veel gemeenten bleven niettemin nog lang de andere 
kant uitkijken.[34]

De bouwverordening kon ook worden benut om eisen te 
stellen aan het uiterlijk van de woningen. Hierop wees de Bond 
Heemschut, opgericht in 1911, die wilde redden wat er te redden 
viel. Ongenoegen over de kwaliteit van wat werd gebouwd 
en zorg om de druk vanuit de groeiende steden op platteland 
en natuurgebieden gaf  hiervoor de impuls. Er dreigde een 
wereld te verdwijnen. Heemschut stond overigens voor meer 
dan conserveren of  beschermen, ze pleitte ook voor een stan-
daard om nieuwbouw aan schoonheidseisen te laten voldoen. 
Hiertoe spoorde ze gemeenten aan gebruik te maken van de 
bouwverordeningen door voorwaarden te stellen aan welstand 
en hierop toezicht uit te oefenen door de instelling van schoon-
heidscommissies.[35]

Hoewel Amsterdam, Den Haag en Arnhem al vroegtijdig 
zo’n commissie kenden, was hun bevoegdheid bescheiden, om-
dat ze geen gezag hadden over door particulieren gerealiseerde 
objecten. De Woningwet bracht verandering, door gemeenten 
in staat te stellen te oordelen over álle bouwontwerpen. Dat zag 
de Noord-Hollandse gemeenten Laren als eerste. Haar faam 
als kunstenaarskolonie trok tal van bouwers aan die zich niet 
bekommerden over de vraag of  iets wel paste in de bestaande 
kleinschalige omgeving. Hiertegen kwam Henri Polak, een 
van de grondleggers van de vakbeweging, in het geweer. Op 
zijn initiatief  formuleerde Heemschut een welstandsbepaling: 
‘Het uiterlijk van gebouwen al of  niet met terreinafscheidingen 
door muren, hekken of  dergelijke, moet zoodanig zijn, dat zij 
noch op zich zelf, noch in verband met de omgeving, uit een 
oogpunt van welstand aanstoot geven of  kunnen geven.’[36] In 
het begin van 1912 nam de Larense gemeenteraad deze regel 
in de bouwverordening op. Veel andere gemeenten lieten zich 
hier later door inspireren.

GROEILEIDING

Gemeenten hadden dus verschillende mogelijkheden om 
sturend op te treden. Ze konden ongewenste ontwikkelingen 
tegengaan en bouwers en anderen in positieve richting stimu-
leren. Daarvan maakten ze aanvankelijk nog weinig gebruik. 
Die inertie bewoog Kuijsten en Schaap – Bloemers’ naam ont-
brak in hun brief  - om krasse taal te bezigen. Ze schreven im-
mers over ‘verwoesting en verminking’, terwijl het neutrale 
Nederland van geen oorlogsgeweld te duchten had gehad. Het 
provocerende woordgebruik moest derhalve aandacht trek-
ken. Impliciet schreef  het de geconstateerde teloorgang van 
stedelijk en landschappelijk schoon toe aan ‘binnenlandse’ 
krachten: de revolutie – en speculatiebouwers en de gemeenten 
die nog te veel werkloos toezagen.

Bloemers wees op een volgend aspect. In 1919 trad hij toe 
tot de redactie van het liberale tijdschrift Vragen des tijds. Zijn 
artikel ‘Stedebouw’, gepubliceerd in 1924, vertolkte de filoso-
fie van de drie aanvoerders van het Genootschap. Hij schreef  
uitgebreid over de groei van steden en dorpen in de 19de en 
de vroege 20ste eeuw. Die had geresulteerd in ‘reeksen rechte 
straten (…), pietepeuterige pleintjes’ en ‘eindelooze, eentoni-
ge woonwijken, waarin geen parken of  speelruimten waren 
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[Afb.12] Met de Woningwet van 1901 werden gemeenten verplicht een ‘plan van uitbreiding’ op te stellen,  
zoals onderstaand plan van Arnhem uit 1918. Bron: Gelders Archief, Arnhem.

[Afb.13] Het tuindorp in Ede is een voorbeeld van een geplande wijk. Bron: Gemeentearchief Ede.
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[Afb.14] Het interieur van het jachtslot Sint Hubertus op landgoed De Hoge Veluwe, naar ontwerp van H.P. Berlage (1926).  
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1957.
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1919 -1920[Afb.15] Reclame op de gevel van een pand in de Beekstraat in Elburg. Bron: C. Hoogendijk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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Zaterdag 8 maart 1919. In de trouwzaal van het Arnhemse stadhuis hebben omstreeks dertig 
mannen plaatsgenomen. De belangrijkste aanwezigen kennen elkaar, wat duidt op zorgvul-
dige voorbereiding. Zo heeft jhr. dr. S. van Citters, Commissaris der Koningin in Gelderland 
die vanmiddag andere afspraken heeft, zich op eind februari door Kuijsten laten informeren.[23] 

De edelman, die zich sterk maakt voor de infrastructurele ontwikkeling in zijn provincie[24], laat 
zich vertegenwoordigen door jhr. mr. dr. W.A.J. Snouck Hurgronje, de griffier van de Staten. 
In de nazomer maakt Van Citters bovendien gebruik van het aanbod van Kuijsten en Schaap 
om hem bij te praten.[25] Ook Arnhems burgemeester mr. A.J.A.A. baron Van Heemstra is er. 
Stellig kent de baron zijn collega H.P.J. Bloemers uit buurgemeente Rheden. En allebei ken-
nen ze W.F.C. Schaap, de directeur van Gemeentewerken in Arnhem. Van Heemstra is nauw 
betrokken bij de groei van zijn stad waarvoor Schaap de stedenbouwkundige ontwerpen 
maakt. Nog voor zijn burgemeestersbenoeming geeft Van Heemstra met anderen in 1908 
de aanstoot tot de vorming van woningbouwvereniging Volkshuisvesting en de bouw van de 
Mussenberg, Arnhems eerste wijk voor sociale woningbouw.[26] Bloemers heeft met Schaap 
zitting in de Nationale Woningraad, de koepel van niet-confessionele woningbouwvereni-
gingen.[27] In Rheden schakelt Bloemers Schaap in als adviseur. Hij wil sociale woningbouw 
in zijn gemeente, die daar weinig voor voelt.[28]

Schaap, op zijn beurt, kent Kuijsten. De inspecteur voor de volksgezondheid is nauw bij 
volkshuisvesting betrokken. Die is eerder zijn taakgebied dan de volksgezondheid, wat ook 
geldt voor zijn collega’s in andere regio’s. Tot beider kennissenkring behoort ir. Arie Keppler, 
directeur van de Woningdienst in Amsterdam die zal spreken over de ervaringen van de 
Noord-Hollandse adviescommissie. Wie er nog meer zijn, is nauwelijks bekend omdat het 
archief van het Genootschap na de Slag om Arnhem door Duitse soldaten wordt meegeno-
men of vernietigd. Volgens Kuijsten, in een terugblik uit 1955, zijn ook ‘verscheidene Bur-
gemeesters van andere Gelderse gemeenten’ en ‘verschillende vooraanstaande Gelderse 
architecten’ present.[29]
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Tijdens de bijeenkomst op 8 maart 1919 is Kuijsten de drijvende kracht. Hij heet de aanwe-
zigen welkom met een vermanend woord. De te verwachten groei van de bouwactiviteiten 
kan leiden ‘tot ernstige ontsiering van stad en dorp.’ Dat vraagt om ‘maatregelen (…) om te 
trachten het bouwen op hoger peil te brengen.’ [37]

Na hem legt Keppler uit hoe de provincie Noord-Holland deze ambitie heeft kunnen verwe-
zenlijken. Ze heeft na de watersnood van 1916 een adviescommissie opgericht die met de 
besturen van de getroffen gemeenten contact heeft opgenomen. ‘Het resultaat hiervan was, 
dat verschillende gemeentebesturen bereid bleken om over ingekomen bouwplannen het 
advies van deze Commissie in te winnen en tevens om de zg. welstandsbepaling in de bouw-
verordening op te nemen.’ [38] Dit alles met de steun van de Noord-Hollandse Commissaris der 
Koningin. Als de schade is hersteld, zet de commissie haar werkzaamheden voort, ‘met het 
gevolg, dat in 1917 kon worden overgegaan tot de oprichting van een Welstandscommissie 
voor de gehele provincie.’ Andere provincies, weet Keppler, hebben dat voorbeeld gevolgd 
of staan op het punt om dat te doen. 
Er volgt, aldus Kuijsten in zijn terugblik uit 1955, een ‘uitvoerige discussie’ die resulteert in 
het besluit ‘tot de oprichting van een vereniging (…) die hare bemoeiingen over de gehele 
provincie zou uitstrekken. Tot haar taak werd o.a. gerekend de instelling van een advies-com-
missie.’ [39] Kuijsten, Schaap en Bloemers nemen het op zich een voorstel uit te werken.

028
O

p 
h

og
er

 p
ei

l



H
oo

fd
st

uk
 1

10
0 

ja
ar

 G
el

de
rs

 G
en

oo
ts

ch
ap

landsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (NIVS) 
door het leven ging. Hij behoorde tot de oprichters van zowel 
NIVS als Stedebouwkundige Raad en was van beide voorzitter. 
Tussen Genootschap en NIVS bestond dan ook van meet af  een 
‘kruisbestuiving.’[46]

VAN EN VOOR GEMEENTEN

In de laatste fase vóór de oprichting stemden Kuijsten, Schaap 
en Bloemers zorgvuldig af  met Van Citters. Hij ontving de con-
cept-statuten ‘van het eerlang op te richten Geldersch Genoot-
schap’ op 13 november 1919, met het verzoek de bijeenkomst van 
twee dagen later bij te wonen.[47] Zo zorgden ze er steeds voor de 
provincie Gelderland geïnformeerd en betrokken te houden.

Wellicht wilden Van Citters en het driemanschap hiermee 
inspelen op de veranderende politiek-bestuurlijke context. De 
grondwetswijzing van 1917 bracht immers in twee stappen de 
invoering van het algemeen kiesrecht voor alle Nederlanders 
vanaf  (toen nog) 23 jaar, eerst voor mannen, daarna voor vrou-
wen. Te voorzien viel dat het politieke krachtenveld hierdoor 
zou veranderen, ook als niemand nog wist hoe precies. Een 
dwingende opzet zou in die constellatie een tegengesteld effect 
kunnen oproepen. Waar Noord-Holland er enkele jaren eerder 
voor koos om de adviescommissie te binden aan de provincie, 
was het Genootschap vanaf  de eerste dag vóór alles bedoeld 
als een instelling van en voor de gemeenten. Ze kregen niet 
voor niets de zwaarste stem in het bestuur, als waarborg voor 
democratische legitimatie.

Voor het Genootschap hield dit de opdracht in om gemeen-
ten en externe partijen te verbinden, en door overreding en 
overtuigen zijn boodschap uit te dragen en medestanders te 
winnen. Anders dan Noord-Holland eiste de provincie van de 
gemeenten geen welstandsbepaling, ook niet na de oprichting 
van het Genootschap.

Of  Van Citters daadwerkelijk in deze trant heeft meege-
dacht, valt niet meer te achterhalen. Vast staat dat hij achter 

landschapsschoon’. De toevoeging ‘alle andere tevens wettige 
middelen’ te gebruiken ‘welke tot bevordering van het doel der 
Vereeniging zullen kunnen strekken’, opende de deur voor 
eventuele toekomstige uitbreiding van werkzaamheden.

Hier lag een groeimodel, dat kon meebewegen naarmate de 
‘groeisturing’ meer betekenis zou krijgen. Vooralsnog lag het 
accent echter op bureau en gemeenten. Artikel 19 ging nader 
in op het wenselijk geachte bureau, waar ‘ambtenaren’ onder 
aanvoering van een directeur bouw – en uitbreidingsplannen 
zouden toetsen. Het volgende artikel introduceerde de ‘Gelder-
sche Schoonheidscommissie’ die, benoemd door het bestuur, 
bouwplannen zou beoordelen.

Dat bestuur kende een brede samenstelling, als reflectie 
van de reikwijdte van de doelstellingen. Het telde minimaal 
acht leden. De ‘gewone leden der Vereeniging’, te weten de 
gemeenten en rechtspersonen ‘werkende op eenig gebied 
met het doel dezer Vereeniging rechtstreeks of  middellijk in 
verband staande’, benoemden er ‘tenminste’ vijf. Daarnaast 
waren er drie kwaliteitszetels, voor Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst/
Bond van Nederlandsche Architecten en het bestuur van de 
Nationale Woningraad. 

Zo kwamen lijnen samen. De Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst en de Bond van Nederlandsche Architecten, 
met elkaar gefuseerd in 1918, kwamen op voor de belangen 
van de ‘erkende’ architecten. Ze vonden een geestverwant in 
de Nationale Woningraad (NWR) die als landelijke koepel van 
woningbouwverenigingen tot de belangrijkste opdrachtgevers 
behoorde. De NWR wilde esthetisch verantwoorde woningen, 
naar het ontwerp van erkende architecten.

Hier had Bloemers een sleutelpositie. Hij was van 1916-1922 
de eerste voorzitter van de NWR en had ook daarna nog lang 
zitting in het bestuur. Bovendien stond hij aan de basis van 
het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting, dat na de 
oprichting van de Stedebouwkundige Raad in 1923 als Neder-

[Afb.16] Villa in Geldermalsen, ontworpen door architect H.F. Mertens  
voor de gebroeders Witteveen in 1924. Bron: Collectie Brinio, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

[Afb.17] Tijdens het bouwrijp maken van grond voor de woonwijk  
Paasberg in Arnhem (1924).

[Afb.18] De bouw van de rooms-katholieke kerk in Rheden (1928).  
Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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de schermen betrokken was. Nog vóór Provinciale Staten 
daarover hadden vergaderd, had hij bovendien al subsidie 
toegezegd. Hiermee bewees hij het Genootschap een grote 
dienst. In 1925 benoemde het de inmiddels oud-Commissaris 
der Koningin tijdens de jaarvergadering ‘bij acclamatie’ tot 
erelid.[48] 

‘QUAESTIES VAN SMAAK’

De plannen en ideeën lagen er, het Genootschap kon zijn werk-
zaamheden beginnen. Het had zelfs een verdienmodel uitge-
werkt, maar voorzag althans in de beginfase ondersteuning 
vanuit de provincie nodig te hebben. Hier toonde het contact 
met Van Citters zijn waarde. Provinciale Staten zegden een 
maximumbedrag van 3000 gulden per jaar toe, voor een termijn 
van drie jaren. De werkelijke uitkering zou echter nooit hoger 
kunnen zijn dan wat het Genootschap zelf  uit contributies en 
betalingen voor adviezen bijeenbracht.

Zonder slag of  stoot ging dat echter niet. Sommige Sta-
tenleden toonden zich in de vergadering op 17 december 1919 
verklaarde tegenstanders van subsidiëring. Vooral de burge-
meester van Laren, A.J. van Nagell van Ampsen, liet uiterst 
kritische opmerkingen optekenen. ‘Het oprichten van genoot-
schappen, bonden, vereenigingen en wat dies meer zij, schijnt 
eenigszins besmettelijk’, sneerde hij. Verschillende van die 
initiatieven waren ‘in het belang ( ) van het algemeen’, maar dat 
gold naar zijn mening niet voor het Genootschap. Met de ‘ont-
siering van stad en land’ viel het immers nogal mee, terwijl hij 
betwijfelde of  er gemeenten waren die van de diensten van het 
Genootschap gebruik zouden willen maken. ‘Voor quaesties 
van smaak’ verleende de provincie maar beter geen subsidies.

Hij kreeg tegengas. J.L.B. Keurschot, architect en lid van de 
even tevoren voor het eerst in de Staten verkozen SDAP-frac-
tie[49], maande Van Nagell om maar eens een ‘spoorwegreisje’ 
te maken. Hij zou overal ‘afzichtelijke reclamebordjes’ zien. 
‘Als men op het Geldersche platteland den volkswoningbouw 

in ogenschouw neemt, ziet men gespot met alle eischen van 
aesthetica.’ Zijn fractie stemde dan ook met overtuiging in 
met het voorstel van Gedeputeerde Staten. Bloemers, die ook 
Statenlid was, viel Keurschot bij: ‘Alles wat aan villaparken, 
arbeiderswoningbouw, stads – en dorpsuitbreiding in deze 
Provincie wordt gepresteerd, is verschrikkelijk.’ Bovendien 
had Van Nagell het niet bij het rechte eind. Al bestond het Ge-
nootschap nog maar kort, enkele gemeenten hadden al advies 
gevraagd. 

Van Nagell liet zich echter niet overhalen. Zeker, reclame-
borden konden lelijk zijn, maar ze waren een bron van inkom-
sten voor de boeren. Bloemers’ opmerking over arbeiderswo-
ningen riep zijn schrik op: ‘Moeten die ( ) nóg duurder worden?’ 
Hij was vooral beducht voor een blijvende subsidie, maar kon 
zich wel weer het voorbeeld van Noord-Holland voorstellen. 
‘Als Spreker in Amsterdam komt en daar het Beursgebouw 
ziet, acht hij dit de grootste ontsiering in het land die bestaat. 
En toch is die beurs gebouwd door den knapsten bouwmeester, 
Berlage. Het is geheel een quaestie van smaak; de een vindt 
dit mooi, de ander dat.’ 

Voor de uitkomst van het debat maakten zijn kritische 
noten geen verschil. Uiteindelijk stemden de Staten in meer-
derheid voor subsidie aan het Genootschap.

[Afb.19] De gerestaureerde grote zaal van Musis Sacrum, Arnhem, 2014. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Meer dan een half jaar na de bijeenkomst in de trouwzaal van het Arnhemse stadhuis volgt 
een tweede sessie, op 15 november in Musis Sacrum in Arnhem. Dit keer is de Gelderse 
Commissaris Van Citters wel aanwezig, terwijl Arnhems burgemeester zich laat vervangen 
door een wethouder. Ook nu spreekt een inleider, in de persoon van de Delftse hoogleraar 
J.G. Wattjes. Hij is een geestverwant, die eerder heeft aangedrongen op bescherming van stad 
en land.[44] In Musis vertelt hij over de schade aangericht door de ‘groote technische verande-
ringen’ van de 19 de en de 20 ste eeuw. ‘Het resultaat is, dat thans onze omgeving overstelpt is 
door ontsierde attributen, die den algemeenen kunstsmaak op een lager plan brengt.’ Om zijn 
publiek hierover te informeren, vertoont de hoogleraar lichtbeelden met ‘voorbeelden van 
smaakvolle, sobere en praktische vormen van den ouden eenvoudigen bouwvorm, en van 
ondoelmatige nieuwe vormen zonder eenheid van stijl en zonder juiste kunstzinnigheid.’ [45]

Wattjes’ toepraak bevestigt de aanwezigen in wat ze al weten en willen horen. De vergade-
ring stemt in met de door Kuijsten, Schaap en Bloemers voorbereide statuten en richt het 
Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en 
land op. 
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Het Genootschap is het werk van heren van stand. Vrouwen komen pas in 1930 in beeld. De con-
vocatie voor de jaarvergadering vermeldt dan de zin: ‘Waar het meer en meer gebruik wordt, dat 
de vergaderingen van het Genootschap door dames worden bijgewoond, zal het niet noodig zijn 
om voor deze vergadering een extra opwekking tot vrouwelijke deelname te doen.’[50] Kennelijk 
is het wél nodig. De heren zien het land in hoog tempo veranderen. Sinds de grondwetswijzing 
van 1917 staat de deur open voor de maatschappelijke opmars van arbeiders en middenklasse. 
En wat zal die brengen? Sinds de Revolutie in Rusland (1917) en het einde van de Eerste Wereld-
oorlog gist het overal in Europa. Zelfs in Nederland. Tijdens het Aardappeloproer in de zomer 
van 1917 in Amsterdam willen door honger gedreven vrouwen zich de voor militairen bestemde 
aardappelen, ‘het belangrijkste volksvoedsel’, eigen maken. Dit leidt tot rellen en plunderingen, 
waaraan politie en leger een einde maken door met scherp te schieten. Er vallen negen doden 
en 114 gewonden.[51] Ruim een jaar later slaan hongerige dienstplichtigen aan het muiten op 
de legerbasis Harskamp.[52] In november 1918 dreigt Pieter Jelles Troelstra, de voorman van de 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) met revolutie. En niemand kan voorzien wat de 
invoering van het algemeen kiesrecht betekent voor samenstelling en koers van gemeentera-
den, Statenvergaderingen en Tweede Kamer. Zo bezien, is de oprichting van het Genootschap 
ook de uiting van het streven om greep te krijgen op de verandering, in elk geval op ruimtelijk, 
stedenbouwkundig, architectonisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Niet om de tijd stil te 
zetten, wel om de ontwikkelingen in overzichtelijke en beheersbare banen te leiden.
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1920
Benoeming 
algemeen bestuur.  

1921
Werving 
correspondenten.

1922

1923
W. Kromhout lid 
Schoonheidscommissie. 

1924
Invoering Bauberatung. 

1925
Nieuwbouw gemeente- 
huis Westervoort.  
Eerste provinciale  
reclame-verordening. 
Oprichting Geldersche 
Onderwijscommissie. 
Cycloon van Borculo e.o.  

1926
Watersnoodramp  
Land van Maas  
en Waal.  

1927
Cycloon van Lichtenvoorde 
e.o. Apeldoorn legt alle 
bouwplannen voor aan. 
Schoonheidscommissie. 
Publicatie De kunst van 
bouwen. 

1928
ir. J. Beckering 
Vinckers architect 
Schoonheidscommissie. 

1929
Oprichting  
Het Geldersch 
Landschap. 

1930

1931
A. Kraayenhagen  
architect Schoonheids-
commissie.  
Oprichting Federatie. 

1932

1933
‘Dictatoriaal gedrag’. 

1934
Kraayenhagen benadrukt 
‘opvoedende taak’. 

1935
‘Strijd tegen het 
individualisme’.  

1936

1937
Oscar Leeuw treedt  
terug uit de Schoonheids-
commissie. Oprichting 
Monumentencommissie  
der Provincie Gelderland. 

1938

1939

1940
Oprichting Stichting 
Vrienden der Geldersche 
Kasteelen. Duitse inval in 
Nederland. Wederopbouw 
Gelderse gemeenten. 

1941
Start inventarisatie 
streekeigen bouwen. 

1942
Bezetter voert  
bouwstop in.  

1943

1944
Start monumenten-
inventarisatie. Archief 
Genootschap vernietigd 
door oorlogsgeweld. 

1945
Bevrijding van Nederland. 

1946
Vertrek A. Kraayenhagen. 

1947

1948
Beoordeling eerste 
gestandaardiseerde 
woningen. 

1949
Eerste verhoging 
abonnementsgeld. 

1950
Wederopbouwwet. 

1951

1952
Apeldoorn stelt  
eigen schoonheids-
commissie in.

1953
Overgang naar 
tariefstructuur.  

1954

1955
Alle Gelderse gemeenten 
lid van het Genootschap. 
Bouwkas presenteert 
catalogus van 28 woning-
typen. Viering 35 jaar 
Gelders Genootschap. 

1956
Oprichting 
Restauratiefonds  
en Molenfonds.  

1957

1958
Kuijsten beoordeelt 650 
klachten over reclame. 

1959

1960
Voorstel welstands-
advisering onder  
te brengen bij nieuwe 
stichting.  
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De jaren twintig en dertig
Het kersverse Genootschap wil van en voor de gemeenten zijn, wellicht 
gestimuleerd door de provincie. De doelgroep voelt zich echter niet 
meteen aangesproken. Schoonheid is een nobel doel, maar aan potten-
kijkers bestaat geen behoefte. Als die vervolgens ingrijpen in schetsen, 
wordt het er aanvankelijk niet beter op. Voor het Genootschap mede 
aanleiding zich ook te richten op beter vakonderwijs. De kentering 
komt als de nieuwbouw van het gemeentehuis van Westervoort stuit 
op bezwaren van de provincie.

BESTUUR EN SCHOONHEIDSCOMMISSIE 

Het provinciale besluit om drie jaar financieel bij te dragen 
maakte de weg vrij voor de opbouw van het Genootschap als 
organisatie. Daarvoor had het enige tijd nodig. Pas op 20 novem-
ber 1920, een jaar na de oprichting, kon de algemene vergade-
ring overgaan tot de benoeming van bestuursleden. Arnhems 
oud-burgemeester Van Heemstra, de beoogde voorzitter, moest 
voor de eer bedanken vanwege zijn benoeming tot gouverneur 
van Suriname. Het Genootschap vond in Bloemers een waardige 
opvolger, terwijl het Schaap als vice-voorzitter en Kuijsten als 
secretaris-penningmeester aanstelde. De overige bestuursle-
den waren afkomstig uit de overheid en het openbaar bestuur.[1]  

Onder hen J.L.B. Keurschot, de sociaaldemocraat die een jaar 
eerder in de Statenvergadering de provinciale subsidiebijdrage 
had ondersteund. 

Voor de Geldersche Schoonheidscommissie, die krachtens 
de statuten moest toezien op de beoordeling van de plannen die 
bij het bureau werden ingediend, was het evenmin moeilijk 
mannen te vinden. Schaap trad aan als voorzitter, Kuijsten als 
secretaris. De overige leden waren ervaren architecten, die 
uiteenlopende soorten gebouwen hadden ontworpen en zich 
individueel noch gezamenlijk tot een architectonische stijl 
bekenden. 

Veel werk had de Commissie aanvankelijk niet. Slechts een 
handjevol gemeenten voelde zich in de eerste jaren geroepen 
om zich aan te sluiten bij het Genootschap. En dan nog legden 
ze lang niet ieder bouwplan voor. Bovendien ontbrak het vele 
gemeenten aan een welstandsbepaling in de bouwverordening. 
Een fraaie brochure uit 1922, door het Genootschap aan alle ge-
meenten verzonden, en regelmatige aanbevelingen uit het pro-
vinciehuis brachten niet het gewenste resultaat. Voor sommige 
gemeenten had welstand geen prioriteit in de bezuinigingsjaren 
van kort na de Eerste Wereldoorlog. Anderen, zoals Arnhem 
en Nijmegen, hadden geen behoefte aan externe pottenkijkers. 
Geconfronteerd met die tegenvallers besloot het Genootschap 

de ambitie een eigen bureau in te richten vooralsnog op te ge-
ven en de eigen bescheiden kantoorruimte op te zeggen. Het 
secretariaat kreeg een onderkomen in de woning van Kuijsten. 

De Schoonheidscommissie deed in haar beoordelingen 
bovendien regelmatig water bij de wijn om de gemeenten 
niet van zich te vervreemden. Een ommekeer deed zich pas 
voor in 1927, toen Apeldoorn besloot voortaan alle bouwplan-
nen aan de commissie voor te leggen. Hierdoor ontstond de 
ruimte een architect in dienst te nemen om het werk van de 
Schoonheidscommissie te stroomlijnen. Op 1 juni 1928 ging  
ir. J. Beckering Vinckers aan de slag, maar een zwaarder stempel 
drukte na hem ir. A. Kraayenhagen, die vanaf  juni 1931 tot 1946 
de Schoonheidscommissie zou domineren.

EMANCIPATIEBEWEGING

Het gemak waarmee het Genootschap na 1921 tientallen corres-
pondenten wist te werven, zegt veel. Deze generatie zag de fysieke 
wereld waarin ze was opgegroeid verdwijnen of  veranderen door 
de opkomst van de moderne, industriële samenleving. In toene-
mende mate ondervond het vertrouwde de druk van de nieuwe 
eisen van economie, mobiliteit en maatschappij. Eeuwenoude 
gebouwen moesten wijken voor wegen en stadsuitbreidingen. 
Uitdijende steden bedreigden het landschap. Overal verschenen 
palen om elektriciteitskabels te dragen. Kanalen werden gegra-
ven, beken werden rechtgetrokken, landbouwkavels opnieuw 
en nu efficiënt ingedeeld. Daar kwam een nieuwe steen des aan-
stoots bij: in stad en land verschenen reclameborden van steeds 
grotere omvang, die zich niet voegden naar de omgeving maar 
daarvan wilden afwijken om aandacht te trekken. 

Het was de keerzijde van ontwikkelingen die nieuwe be-
drijvigheid, werkgelegenheid en toenemend comfort brachten. 
Een gebouw, een bomenrij en een landschap zijn altijd meer 
dan ze te zien geven. Er kleven beelden, herinneringen en er-
varingen aan. Tezamen maken die de leefomgeving vertrouwd 
en eigen, vormen ze bestanddelen van de identiteit van zowel 

[Afb.01] J.L.B. Keurschot. Bron: Y. Segers, Op het kruispunt van oud en nieuw. Het Gelders Genootschap, 1919-1994. 
75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland (1994).
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[Afb.02] Luchtfoto van Apeldoorn, circa 1920-1940. 
Bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Technische Dienst Luchtvaartafdeeling.
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Het Genootschap wil een breed speelveld bestrijken. Daarom geeft het afgevaardigden van 
andere organisaties een bestuursplaats. Dat leidt tot vermenging van functies en dubbele 
petten. In een tijd zonder governance- en integriteitscodes stelt niemand hier vragen bij.
Neem ir. A.M. Kuijsten, secretaris-penningmeester van het bestuur en tevens secretaris van 
de Schoonheidscommissie. Als inspecteur voor volkshuisvesting adviseert hij gemeenten 
en provincie over woningbouwprojecten. Ir. W.F.C. Schaap beoordeelt de onder zijn leiding 
opgestelde uitbreidingsplannen voor de gemeente Arnhem, zijn vroegere werkgever die hij 
na een arbeidsconflict heeft verlaten. H.P.J Bloemers combineert het burgemeesterschap 
van Rheden met, onder meer, het voorzitterschap van het Genootschap dat de uitbreidings-
plannen van zijn gemeente toetst. Ook treedt hij toe tot de besturen van het merendeel van 
de woningbouwverenigingen in Rheden.[1]

J.L.B. Keurschot wordt inspecteur van de Bouwpolitie bij de gemeente Arnhem door Schaap.[2]  

In 1923 is hij de eerste sociaaldemocraat in Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tot zijn 
portefeuille behoren volkshuisvesting en volksgezondheid. Zijn nevenfunctie als bestuurslid 
van het Genootschap kan hij aanhouden.
Maar G.J. Postel treedt in 1933 terug uit de Schoonheidscommissie vanwege zijn werk-
zaamheden voor het Waterleidingsbedrijf Oost-Gelderland. Als ‘huisarchitect’ ontwerpt hij 
verschillende watertorens en pompstations.[3] Nu wordt het risico van dubbele petten erkend. 
Het is niet wenselijk dat hij betrokken raakt bij de beoordeling van zijn werk.
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[Afb.03] Zicht op Nijmegen met de Kranenburgtoren en de brug over de Waal, 1930. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.04] [Kader] G.J. Postel ontwierp diverse watertorens, zoals de watertoren van Aalten in de stijl van de Delftse School, 1943.  

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.05] De Lochemse architect G.J. Postel (met hoed) tijdens de bouw van de wijk Tuindorp in Lochem, c. 1921.  

Bron: Regionaal Archief Zutphen.
[Afb.06] Paleis Het Loo in Apeldoorn, 1930. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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[Afb.07] Het stuwwallandschap van Beek, 1930. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.08] De Utrechtseweg in Oosterbeek, c. 1930. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.09] [Kader] De Dorpsstraat in Asperen, tussen 1930 en 1940. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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In november 1921 besluit de algemene vergadering 41 personen te benaderen om ‘correspon-
dent’ te worden.[5] Hun taak zal het zijn het bestuur te informeren over ontwikkelingen die om 
actie vragen. In 1924 formuleert Kuijsten het zo: ‘Het Bestuur zal (…) gaarne tijdig mededeeling 
ontvangen van alle zaken, die een ontsiering van stad en land tengevolge kunnen hebben; ten 
einde met Uwen steun en Uwe plaatselijke voorlichting met succes hiertegen den strijd te kun-
nen aanbinden.’[6]

Een jaar later zijn 31 van de uitgenodigde personen inderdaad aangesteld als correspondent. 
Zoals freule Clara Engelen uit Zutphen, de eerste vrouw die de wereld van het Genootschap 
betreedt. Ze is sinds 1910 conservator van wat later het Stedelijk Museum van Zutphen zal he-
ten. Hoewel grotendeels autodidact, geniet ze gezag in kunsthistorische- en museumkringen. 
In 1912 maakt ze deel uit van het gezelschap dat in Arnhem de Vereeniging Het Nederland-
sch Openlucht Museum opricht, mede door toedoen van burgemeester Van Heemstra van de 
Rijnstad en diens familielid F.A. Hoefer uit Hattem.[7] Deze laatste ziet zijn militaire loopbaan in 
rook opgaan door een val van een paard. Hij vindt een nieuwe passie in geschiedenis en monu-
mentenzorg. In 1910 redt hij het verwaarloosde kasteel Doorwerth van de ondergang.[8] Net als 
Engelen accepteert hij de uitnodiging om correspondent te worden. Binnen het geheel van de 
correspondenten behoren de freule en de militair tot de paradijsvogels. In het gezelschap van 
overwegend burgemeesters, adellijke landgoedeigenaren, leden van de Eerste en de Tweede 
Kamer, notarissen en architecten zijn ze echter niet de enigen. De correspondent in Doetinchem, 
dr. W.L. Bouwmeester, is conrector van een gymnasium, schrijver, kunstschilder en lid van histo-
rische en oudheidkundige verenigingen.[9] De katholieke geestelijke kapelaan G. van den Oord, 
die in 1912 toestemming heeft gekregen om zich voor de dagelijkse zielzorg per fiets te bewe-
gen, volgt de ontwikkelingen in Groesbeek.[10] Frans Kragt Hzn uit Nijkerk is hoofdonderwijzer, 
amateurhistoricus en kunstschilder.[11] De correspondent in Epe, D. Bontekoe, is docent aan de 
‘teekenschool’ waar jongens les krijgen in technisch tekenen[12], W.J. Lugard uit Twello is lid van 
het dagelijks bestuur van de ANWB, hoofdredacteur van het bondsblad De Kampioen, sport-
journalist en adjunct-directeur van machinefabriek annex auto-importeur Stokvis in Arnhem.[13]
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[Afb.10] De Sabelspoort in Arnhem, tussen 1930 en 1940. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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het individu als de stad, het dorp of  het platteland. Ingrepen in 
die omgeving worden snel als inbreuken ervaren. Elke veran-
dering kan een gevoel van verlies of  desoriëntatie opwekken, 
want zelfs wat niet aan enig besef  van schoonheid voldoet kan 
door herinnering, emotie en het verstrijken van de tijd dierbaar 
worden. Schoonheid is meer dan enkel ‘mooi’, ook ‘lelijk’ kan 
eigen schoonheid bezitten.

Het Genootschap had, net als verwante instellingen en orga-
nisaties vanaf  zijn prilste dagen het karakter van een emancipa-
tiebeweging. Waar de katholieken hun plek in de samenleving 
opeisten en de sociaaldemocratie de positie van de arbeiders 
wilde verbeteren, nam het Genootschap het op voor de belangen 
van een onstoffelijk, ondefinieerbaar geheel: de schoonheid van 
stad en land. Decennia later schreef  de dichter Lucebert: ‘Alles 
van waarde is weerloos’.[4] Dat besef  bracht de oprichters van 
het Genootschap en de correspondenten in beweging. Als alles 
werd gereduceerd tot ‘quaestie van smaak’ zou de discussie 
verstommen. Want als over smaak niet langer viel te twisten, 
zou schoonheid het afleggen.

Zo bezien, was het zoeken en vinden van plaatselijke corres-
pondenten van grotere betekenis dan de ambitie om de gemeen-
ten te overtuigen van de noodzaak van een welstandsbepaling. 
In de navolgende jaren droeg het Genootschap bij aan de tot-
standkoming van de provinciale Geldersche Reclameverorde-
ning. Die beoogde een dam op te werpen tegen al te opdringerige 
reclames, vooral op het platteland. Het Genootschap toonde zich 
voorts beschermer van monumenten, molens en landschap. 
Alle acties en initiatieven hielden onderling verband, omdat 
ze de integrale benadering uitdroegen die het Genootschap 
voor ogen stond. Het aanzien van individuele gebouwen was 
van belang, maar het ging uiteindelijk om het aanzien van de 
totale omgeving. Een verantwoord vormgegeven pand kan geen 
omgeving redden, terwijl een ontsierend gebouw een negatief  
stempel kan drukken op het geheel. 

Door de correspondenten wist het Genootschap wat ter 
plaatse leefde en speelde. Door zich te positioneren als pleitbe-
zorger van plaatselijke of  regionale ‘lieus de mémoire’ kon het 
wortel schieten en zijn boodschap uitdragen op een groot aantal 
andere terreinen. Meer dan door de beoordeling van bouwplan-
nen, want in deze jaren beschikten slechts weinigen over het 
kapitaal om zelf  te bouwen. De leefomgeving was echter altijd 
voor iedereen nabij, fysiek én mentaal.

BAUBERATUNG EN ONDERWIJSCOMMISSIE

De kwaliteit van de bouwtekeningen viel de Schoonheidscom-
missie bitter tegen. In plattelandsgemeenten werden die vaak 
gemaakt door plaatselijke aannemers en timmerlieden, die in 

de praktijk de nodige vaardigheden hadden opgedaan maar 
geen uitgebreide scholing hadden genoten. Veel ontwerpen 
schoten in constructief  opzicht te kort, terwijl ze naar de me-
ning van de Schoonheidscommissie vanuit esthetisch oogpunt 
evenmin de toets der kritiek konden doorstaan. Deze plaat-
selijke bouwmeesters hadden er nogal eens een handje van 
om elementen uit de meer moderne architectuur te kopiëren.

Dit bracht de gerenommeerde architect W. Kromhout, van 
1923 tot 1927 lid van de Schoonheidscommissie, tot een gecom-
bineerd initiatief. Hij stelde allereerst voor om Bauberatung 
toe te passen. Deze in Duitsland al langer bestaande praktijk[14] 
zou als bouwadvies vertaald kunnen worden, maar het was 
meer. In de praktijk betekende het dat de Schoonheidscom-
missie de architecten of  aannemers die bouwplannen hadden 
ingediend, adviseerde hoe zij hun ontwerpen esthetisch of  con-
structief  konden verbeteren. De commissie kon er bovendien 
toe overgaan schetsen of  nieuwe tekeningen aan te reiken. 
Hierin school het ‘meer’: wie de raadgevingen van de commis-
sie naast zich neerlegde, kon ervan uitgaan geen goedkeuring 
te krijgen, al kwam het besluit daarover toe aan de gemeente.

Nog beter was het om het probleem bij de bron aan te pak-
ken. Kromhout was een man van de praktijk, die lang had 
gedoceerd in het nijverheidsonderwijs.[15] Om voor de langere 
termijn echte verbeteringen tot stand te brengen, lanceerde hij 
het idee om vanuit het Genootschap het bouwvakonderwijs te 
verbeteren. Als leerlingen gedegen onderwijs kregen, zou de 
kwaliteit van de ontwerpen vanzelf  toenemen. Zijn gedachten 
leidden tot de oprichting van de Geldersche Onderwijscom-
missie, die nijverheidsscholen en gemeenten zou voorzien van 
aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbete-
ren. Voorzitter werd J.L.B. Keurschot, zelf  eveneens een man 
die het vak in de praktijk had geleerd.[16]

Ter ondersteuning van dit initiatief  gaf  het Genootschap in 
1927 een boekwerkje uit, onder de titel De kunst van bouwen. De 
auteur, architect ir. P.H. Endt, was van meet af  aan lid van de 
Schoonheidscommissie. Hij voerde vaker de pen, onder meer 
als redacteur van het orgaan van de Amsterdamse School. In 
1920 begon hij voor zichzelf, maar een aanval van kinderver-
lamming in 1923 kluisterde hem daarna aan huis. Endt richtte 
zich naar het veel geraadpleegde werk Bouwkunst in de stad 
en op het land (1917), waarin de auteur, de architect Herman 
van der Kloot Meijburg, met behulp van foto’s duidelijk wilde 
maken wat verantwoorde architectuur was en wat niet. 

Die vorm van aanschouwelijk onderwijs nam Endt van zijn 
voorbeeld over. Het was nodig, vond hij, want een rekensom 
leerde dat de bevolking jaarlijks met 100.000 zielen toenam, 
waarvoor omstreeks 20.000 woningen nodig waren. ‘Vermeer-
dert men dit getal met, laat ons aannemen, de helft voor andere 
gebouwen en verbouwingen, dan zijn dit in 10 jaar reeds 300.000 
gelegenheden, om ons land te bederven.’[17] Aan de hand van 
tekeningen en foto’s wilde hij inslijpen wat gewenst was. In 
uitvoerige beschouwingen over daken, muurwerk, ramen, 
deuren, schoorstenen en glas- en schilderwerk zette hij uit-
een aan welke vereisten woningen in een plattelandsgemeente 
moesten voldoen. Zelfs de kleur van de verf  voor het buiten-
schilderwerk kwam aan de orde. ‘Er heerscht een liefhebberij 
om het houtwerk zoo bont mogelijk te schilderen.’[18] Het was 
ongepast, een landelijke omgeving vroeg om ‘uiterste eenvoud. 
Verder dan wit – en groentinten mocht het niet gaan. ‘Hoe 
rustiger, hoe beter, vooral in het landschap.’[19]

Het boekje viel in vruchtbare aarde en werd enkele malen 
herdrukt. De redactie van de Graafschap-Bode was lyrisch.[20] 
‘Het bevat wenken en opmerkingen, die speciaal voor onzen 
landelijken Achterhoek van het hoogste belang geacht mogen 

[Afb.11] Werkbespreking voor het tuindorp van Ede in 1920. Derde van links is 
architect G. Feenstra. Bron: Y. Segers, Op het kruispunt van oud en 
nieuw. Het Gelders Genootschap, 1919-1994. 75 jaar op de bres voor 
de schoonheid van Gelderland (1994).
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worden’, meldde het blad. Volgens de redacteur had Nederland 
in Berlage, De Bazel en De Klerk architecten van formaat, maar 
‘Een zeer groot deel onzer nieuwe architectuur bestaat nog 
steeds uit bouwwerk zonder eenig karakter.’ Dergelijke ge-
bouwen waren in strijd met ‘het gezond verstand en het zuiver 
kunstgenot. (…) Onophoudelijk verrijzen er nog foei-leellijke 
bouwproducten, in onzen Achterhoek en elders.’

De kunst van bouwen droeg volgens het blad bij aan ver-
betering. Gevoel voor schoonheid kon ‘door behoorlijke 
voorlichting geoefend en verder ontwikkeld worden.’ Toch 
wist de Onderwijscommissie haar doel niet te bereiken. Ze 
ontwikkelde plannen maar door de economische crisis van 
de jaren 1930 ontbraken de bereidheid en de middelen om het 
onderwijs te veranderen. Na de dood van Keurschot in 1939 
lag de commissie stil; per 1 januari 1942 beëindigde ze haar 
werkzaamheden voorgoed.

GEMEENTEHUIS WESTERVOORT

Naast de toetreding van Apeldoorn waren er in de jaren 1920 
andere onvoorziene omstandigheden die het Genootschap een 
stevige duw in de rug gaven: de discussie over het nieuwe ge-
meentehuis van Westervoort en het herstel van schade na de 
natuurrampen in 1925, 1926 en 1927.

In 1924 dienden burgemeester en wethouders van Wester-
voort bij Gedeputeerde Staten van Gelderland een ontwerp in 
voor een nieuw gemeentehuis.[21] Dat stuitte op weerstand, in 
het bijzonder van Commissaris der Koningin Van Citters. Hier-
mee was het meteen van de baan, want voor de bouw van een 
raadhuis had een gemeente de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten nodig. Waarschijnlijk op advies van Van Citters, maar 
ongetwijfeld met medeweten van Keurschot die inmiddels Ge-
deputeerde was geworden, kreeg de Schoonheidscommissie het 
ontwerp voorgelegd. Ook die wilde er niet van weten.

In een artikel in de Arnhemsche Courant van begin 1925 
lichtte een zekere J.L.B.K., het zijn de initialen van Keurschot, 
de bezwaren tegen het oorspronkelijke ontwerp toe. Het was te 
veel ‘stijl 1924’, vond hij, ‘met torentjes, afdaken, uit- en inmet-
selingen, welke in den regel op onjuiste wijze zijn ontleend aan 
de werken van groote moderne meesters’, en niet geschikt voor 
de plek waar het nieuwe raadhuis moest verrijzen. ‘Het terrein 
voor den bouw is gelegen midden in het typisch Geldersche dorp, 
omringd door weinig pretentieuse, alle uit de vorige eeuw datee-
rende dorpsgebouwen.’ Hier moest ‘voor alles gezocht worden 
naar harmonie met de eenvoudige, doch vooral in den zomer 
zoo kleurrijke omgeving.’[22]

Het was dezelfde filosofie die Endt uitdroeg in De kunst van 
bouwen. Alleen al het voorwoord uit de herdruk van 1929 van 
dit boekje benadrukte ‘dat een gebouw, waarvan vormen en 
kleuren niet in een zekere overeenstemming zijn met de omge-
ving, waarin het is geplaatst, de harmonie, de rust, de wijding 
van die omgeving op de meest brutale en ongevoelige wijze kan 
verstoren; vele eenmaal mooie, doch nu verknoeide plekjes in 
ons gewest leveren helaas even zoo vele bewijzen voor de juist-
heid dezer opvatting.’[23]

Aan het uiteindelijke ontwerp, dat wordt toegeschreven aan 
architect J.H. Hogenkamp uit Doesburg, droeg de Schoonheids-
commissie fors bij.[24] Keurschot noemde het resultaat ‘een, het 
kunstzinnig oog boeiend voortbrengsel eener gelukkige samen-
werking tusschen meerdere overheidsorganen’, die hij zeker 
graag in meer gemeenten zou zien.[25] Daarin werd hij haast op 
zijn wenkend bediend: er waren tientallen Gelderse gemeenten 
aan een nieuw onderkomen toe, zodat ze inschakeling van de 
Schoonheidscommissie zagen als mogelijkheid om de provincie 
bij voorbaat gunstig te stemmen.

WEERSTANDEN

Het nieuwe gemeentehuis van Westervoort was een van de 
meest uitgesproken uitingen van Bauberatung. Deze vorm 
van ingrijpen in bouwtekeningen riep in Gelderland en elders 
weerstanden op, naast het verzet dat schoonheidscommissies 
toch al konden ondervinden. Aanhangers van verschillende 
architectuurstromingen, zoals de Delftse School of  de Nieuwe 
Zakelijkheid, vonden de commissieleden nogal eens bevooroor-
deeld als hun ontwerpen geen goedkeuring kregen.[26] 

Ook de Bond van Nederlandsche Architecten (BNA), nog 
mede-opgericht door Kromhout, liet zich horen. Volgens haar 
had deze wijze van advisering en begeleiding een averechts 
effect: ze stimuleerde opdrachtgevers om niet-gekwalificeer-
de en goedkopere aannemers in te schakelen, aangezien de 
Schoonheidscommissie constructieve en esthetische fouten 
tegen een gering tarief  herstelde. Het bracht de Bond ertoe 
niet voor het eerst en evenmin voor het laatst te pleiten voor 
wettelijke erkenning van het architectenberoep.[27] Voor die 
kritiek stond het Genootschap open. ‘Er zit in deze redenee-
ring ontegenzeggelijk een groot element van waarheid.’ [28]  
De benadering werd hierna milder.

[Afb.12] Het gemeentehuis van Westervoort naar ontwerp van J.H. Hogenkamp. 
Bron: Y. Segers, Op het kruispunt van oud en nieuw. Het Gelders 
Genootschap, 1919-1994. 75 jaar op de bres voor de schoonheid van 
Gelderland (1994).

[Afb.13] Ingekomen en – na advies van de schoonheidscommissie – gewijzigde 
plan voor het gemeentehuis van Westervoort. Bron: Jaarverslag Gelders 
Genootschap, 1924.
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‘BORCULO VERWOEST’

Alarmerende koppen in de kranten, in augustus 1925. ‘Het 
stadje Borculo verwoest. In een kwartier tegen den grond. Vier 
dooden, 200 gewonden.’[29] En: Borculo tot een ruïne geworden. 
Drie dooden en honderden gewonden.’[30] Een volgende krant: 
‘Het oog vindt geen rust…. Overal vernieling.’[31] Op maan-
dagavond 10 augustus 1925 raasde een wervelstorm over de 
Achterhoek (en andere delen van Nederland). Ze sleurde in 
Borculo nagenoeg alle daken mee. Meteen de volgende dag 
begon de voorbereiding van het herstel.

Al werd het Genootschap hierbij niet formeel betrokken, 
via bestuursleden en architecten had het grote invloed. Het 
Genootschap zag er de hand in van de nieuwe Commissaris der 
Koningin, mr. S. baron Van Heemstra: ‘Stellig aan zijn invloed 
is het te danken dat een belangrijk aandeel in den herbouw 
van de door den stormramp van 10 Augustus j.l. getroffen ge-
meenten (…) aan leden van het Bestuur van het Genootschap 
werd opgedragen.’[32]

Kuijsten en Bloemers kregen een plek in het coördinerende 
Provinciale Steuncomité. Dit benoemde een Uitvoerend Comi-
té met, opnieuw, Kuijsten en Bloemers, voor de praktische aan-
gelegenheden. Eén daarvan betrof  de oprichting en bemensing 
van een Bouwbureau voor toezicht op de technische en esthe-
tische aspecten van de wederopbouw. Architect G.J. Postel, lid 
van de Geldersche Schoonheidscommissie, kreeg hiervan de 
leiding. Tot zijn medewerkers behoorden de architecten P.H. 
Endt en G. Feenstra, eveneens lid van de Schoonheidscommis-
sie, en W.J. Gerretsen, die later toetrad.[33] Kuijsten fungeerde 
als verbindingsofficier tussen Provinciaal Steuncomité en Uit-
voerend Comité en stelde in de eveneens getroffen gemeenten 
Bergh, Didam, Hengelo en Ruurlo plaatselijke bouwbureaus 
in, die ressorteerden onder het bureau van Postel. 

STEVIGE INBRENG

Door de inbreng van bestuursleden en architecten had het 

Genootschap een meer dan stevige vinger in de pap. Kuijsten 
zou het in een interview in 1927 bevestigen: ‘Waar, en in welke 
kwaliteit ik ook optreed, ik vergeet nooit, dat ik lid van het 
Genootschap ben.’[34] Voor andere leden van de Schoonheids-
commissie gold volgens hem hetzelfde: hij prees ‘de gelukkige 
omstandigheid (…), dat de leden der Schoonheidscommissie 
dikwijls in functies kunnen optreden, [waarin] zij de beginselen 
van het Genootschap een brede toepassing kunnen geven.’[35]

In Borculo trad dat overduidelijk aan het licht. Onder 
meer Kuijsten maakte deel uit van een geheim overleg op  
21 augustus 1925, waar werd besloten niet zonder meer over te 
gaan tot herbouw. Na de ramp bleek de omvang van de schade 
mede te wijten aan bouwtechnische gebreken aan woningen 
en andere gebouwen[36], terwijl veel beschadigde huizen niet 
voldeden aan de Woningwet. Hier was meer nodig dan herstel: 
stedenbouw en ruimtelijke ordening, met het doel ‘diverse 
verbeteringen aan te brengen’.[37] 

Het Uitvoerend Comité belastte Schaap met de taak een uit-
breidingsplan uit te werken. Hij ontwierp een ander Borculo, 
door alvast een nieuwe rondweg in te tekenen en de bestaande 
hoofdverkeersweg door de dorpskom te verbreden. Een weg 
naast de Berkel moest voorkomen dat aanwonenden nog lan-
ger hun afval in de rivier stortten. 

EENVOUDIG EN AMBACHTELIJK

Postel en zijn collega’s zagen toe op de vormgeving van Schaaps 
uitbreidingsplan. De gemeente Borculo werkte mee door een 
welstandsbepaling in te voeren.[38] Aan de hand hiervan kon 
het Bouwbureau het gebruik van specifieke bouwmaterialen 
voorschrijven. Aangezien het zelf  de inkoop verzorgde, wist het 
tevens de kwaliteit en de kosten te bewaken. Om te voorkomen 
dat eigenaren zouden profiteren van de toegenomen waarde van 
de nu nieuwe woningen, werd de Stichting Borculo opgericht. 
Als een woningbouwvereniging bouwde en verhuurde zij de 
huizen. Haar bestuur bestond uit Bloemers, Kuijsten en Postel. 

Creatie van nieuwe schoonheid 1925-1927
Opeenvolgende natuurrampen in de jaren 1925-1927 bieden de kans 
te laten zien wat het Genootschap vermag. Het blijft formeel buiten 
beeld, maar de mannen die de vereniging dragen tonen hun vakman-
schap. Ze gaan verder dan bevorderen en in stand houden: ze máken 
schoonheid. Mede dankzij de voorbeeldige organisatie en coördinatie 
bouwt het Genootschap een naam op. Binnen én buiten de provincie-
grenzen. Het raakt betrokken bij de oprichting van zusterorganisaties 
en de krachtenbundeling daarvan in een nieuwe Federatie.

[Afb.14] Zicht vanuit het noordwesten op de ruïne van de Nederlands-hervormde Joriskerk in Borculo na de wervelstorm, 1925.  
Bron: W.C.L.A. Scheepens, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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[Afb.15] Het centrum van Borculo na de windhoos van 10 augustus 1925.  
Bron: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend.
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woningen. Op dit type kon worden gevarieerd, naar gelang 
de grootte van het bedrijf  en de geografische ligging. Dit had 
voordeel dat de productie van deuren, kozijnen, dakpannen 
en andere bouwmaterialen gestandaardiseerd kon worden. 
Snelheid van handelen, behoud van kwaliteit en beperking 
van de toch al hoge kosten waren hierdoor gegarandeerd. 
De toe te passen materialen en technieken waren bovendien 
vertrouwd voor plaatselijke bouwers. 

Na anderhalf  jaar kon het Bouwbureau zijn werkzaamhe-
den beëindigen. Voor Kuijsten kreeg het project een vervelende 
nasleep door een publiekelijk verwijt van Keurschot. In een 
brief  aan De Telegraaf beschuldigde hij Kuijsten ervan een 
groep slachtoffers te hebben vergeten en meer welgestelden 
te hebben bevoordeeld. De kwestie veroorzaakte een breuk 
tussen Kuijsten en Keurschot, die in 1928 terugtrad uit het 
bestuur van het Genootschap.[41] Kuijsten werd vanwege zijn 
inzet in beide rampgebieden geridderd.

Al snel kreeg hij wederom de leiding over een wederop-
bouwproject. Op 1 juni 1927 richtte een cycloon zware schade 
aan in de gemeenten Lichtenvoorde, Eibergen en Neede. Kuijs-
ten nam plaats in het provinciale Steuncomíté Stormramp en 
voerde het Bouwbureau aan.

Het patroon was nu ingeslepen. Bauberatung bleek nodig 
omdat de ontwerpen niet aan de vereisten voldeden. Via een 
aanpassing van de bouwverordeningen kon Kuijsten voor-
waarden stellen aan de te gebruiken metselspecie, materialen 
en kleuren. 

BELEID EN REGIE

Op de resultaten was het Genootschap trots. Ook zonder for-
mele rol had het een stevig stempel kunnen drukken. Het had 
aangetoond meer te kunnen dan gemeenten en anderen aan te 
sporen tot welstandsbeleid of  andere acties. Hier had het zich be-
wezen als instelling die op velerlei gebied kennis en kunde wist 
in te brengen: inhoudelijk-beleidsmatig, stedenbouwkundig,  

Het Bouwbureau domineerde ook de particuliere woning-
bouw. Eigenaren van woningen en andere panden kwamen 
enkel in aanmerking voor schadeloosstelling als hun bouw-
plan de goedkeuring van het Bouwbureau droeg. Alles moest 
passen binnen de ‘eenvoudige, ambachtelijke architectuur’ 
van de Achterhoek.[39] Postel en zijn collega’s grepen veelvul-
dig in en trokken bovendien het ontwerp van woningen op 
markante plekken en van erfafscheidingen naar zich toe.[40]

WATERSNOOD 1926

Deze ervaring, zowel in de organisatie van wederopbouw als 
de praktische uitvoering ervan, kwam weinig later van pas 
in de nasleep van twee andere natuurrampen die Gelderland 
troffen. Tijdens de jaarwisseling van 1925-1926 brak de dijk van 
de Maas tussen de dorpen Overasselt en Nederasselt door een 
zware storm. Het rivierwater nam bezit van het Land van Maas 
en Waal en delen van het Rijk van Nijmegen. De schade was 
vele malen groter dan in Borculo. Omstreeks 4000 woningen 
en boerderijen, vooral in de gemeenten Appeltern, Dreumel, 
Druten en Wamel, werden getroffen. 

Hier bewees het draaiboek van Borculo zijn nut. Com-
missaris der Koningin Van Heemstra riep een Bouwbureau 
Watersnood in het leven en stelde Kuijsten aan als voorzitter. 
Ook gedeputeerde Keurschot kreeg hierin een zetel. De dage-
lijkse leiding berustte bij architect W.J. Gerretsen, in Borculo 
al betrokken bij de wederopbouw, en verschillende leden van 
de Geldersche Schoonheidscommissie. Zij bewogen zich bin-
nen de marges van de door Kuijsten opgestelde gemeentelijke 
bouwverordeningen inclusief  welstandsbepalingen. Hij paste 
bovendien ‘groeileiding’ toe door voor 102 arbeiderswoningen 
een nieuwe plaats te bepalen: weg van de dijk, ruimer en con-
form alle bepalingen van de Woningwet.

Anders dan in Borculo kwamen nu geen particuliere ar-
chitecten in beeld. Het Bouwbureau ontwierp een standaard-
type voor de omstreeks 290 nieuw te bouwen boerderijen en 

[Afb.16] Na de stormramp van 1925 werden diverse wederopbouw- 
en uitbreidingsplannen gemaakt voor Borculo.  
Bron: Gelders Archief, Arnhem.

[Afb.17] Wederopbouwontwerp voor de Hervormde Kerk, 1926.  
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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In 1925 aarzelen verschillende Statenleden over het voorstel van Gedeputeerde Staten om 
de subsidie voor het Genootschap met drie jaar te verlengen. Het Genootschap zou ‘lastig’ 
zijn, ‘de werkloosheid in de hand’ werken en de uitvoering van werken vertragen door ‘het 
somtijds lang uitblijven van vergunningen.’ In Gendringen heeft iemand zelfs zijn bouwplannen 
moeten laten varen vanwege de meerkosten van de tijdens de Bauberatung aangebrachte 
veranderingen. Het bestuur heeft een andere visie. De Schoonheidscommissie is niet ‘lastig’. 
Ze behandelt alle voorstellen op zaterdagochtend, zodat de gemeentebesturen de reactie op 
maandag in de bus hebben. Hogere bouwkosten komen meestal voort uit bouwtechnische 
gebreken in de ontwerpen. De commissie móet dan wel ‘correctieschetsen’ toevoegen, hogere 
kosten vallen haar dus niet te verwijten. Zó is het in Gendringen gegaan. Bovendien adviseert 
de Schoonheidscommissie enkel. De gemeente bepaalt wat ze met die adviezen doet.[44]

Voor Gedeputeerde Staten is dit antwoord genoeg. Toch is de subsidiëring twee jaar later 
opnieuw gespreksonderwerp, als de provincie vaststelt dat het Genootschap reserves vormt 
en een gesalarieerd architect heeft aangesteld. 
Het bestuur geeft wederom uitleg. De aanstelling van de architect, hier ook wel ‘ambtenaar’ 
genoemd, maakt de Schoonheidscommissie niet overbodig. Door zijn komst is het moge-
lijk opdrachtgevers ter plaatse te bezoeken. ‘Een meer direct contact met de betreffende 
gemeentelijke diensten en het bouwend publiek is noodzakelijk gebleken’, en daarvoor 
ontbreekt het de leden van de Schoonheidscommissie aan tijd. Het is nooit de bedoeling en 
zelfs ongewenst om de ‘ambtenaar’ alle werk van de commissie te laten vervullen: ‘Dit leidt 
op den duur tot een ongewenschte eenvormigheid.’ 
Voortzetting van de provinciale ondersteuning is nodig, ook omdat het Genootschap lang 
niet altijd kostendekkend kan werken. ‘Het Genootschap kan niet zo kaufmännisch worden 
beheerd (…), dat voor elk advies een rekening wordt uitgeschreven. Het Bestuur moet vaak 
de belooning voor haren arbeid vinden in het feit, dat een stuk natuurschoon of een fraai 
bouwwerk behouden blijft, of dat ontsiering wordt voorkomen.’ [45] Voor Gedeputeerde Staten 
volstaat dit antwoord. 
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[Afb.18] [Kader] Watermolens aan de Berkel na de windhoos. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.19] Inwoners van Wijchen na de zware overstromingen in januari 1926. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.20] Tussen de dorpen Overasselt en Nederasselt brak de dijk tijdens de jaarwisseling van 1925-1926. 

Bron: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend.
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bouwtechnisch en esthetisch. Kuijsten en de zijnen ontwikkel-
den in de getroffen gemeenten de beleidskaders voor de weder-
opbouw. Waar welstandsbepalingen in de bouwverordeningen 
ontbraken, lieten ze die opnemen. Waarschijnlijk schreven ze 
die zelf. Daarnaast namen ze zowel de organisatie als de coör-
dinatie en de kwaliteitsbewaking van de uitvoering op zich. Het 
was een meesterproef  die met goed resultaat werd afgelegd. 

Het Genootschap had bovendien getoond te kunnen inspe-
len op plaatselijke situaties. Vooral door de inzet van Kuijsten, 
die zich als een ware alleskunner liet kennen, lagen er twee 
draaiboeken klaar. Een voor wederopbouw van een bebouwde 
omgeving, een voor die van een agrarische omgeving. Steevast 
begonnen die met aanpassingen van de gemeentelijke bouw-
verordeningen en toevoeging van welstandsbepalingen waar 
die ontbraken. De bouwbureaus kregen hierdoor een belang-
rijk sturingsinstrument in handen. Ze konden, waar nodig, 
plattegronden opnieuw tekenen en in de kommen meer plaats 
inruimen voor het snel toenemende autoverkeer. Instandhou-
ding van schoonheid maakte zo nodig plaats voor de creatie van 
nieuwe schoonheid.

De benadering was autoritair: het bouwbureau wist wat 
nodig was, wist dat naar eigen inzicht beter dan plaatselijke 
bouwmeesters en opdrachtgevers, en legde zijn wil dwingend 
op. Tegenstand betekende verlies van gelden voor herstel.

Mogelijk had het Genootschap zelfs doelbewust de regie 
naar zich toe getrokken, door te bedanken voor de hulp die de 
Advies-Commissie van Noord-Holland en de BNA spontaan 
aanboden.[42] Nu pronkte het trots met de veren. Na afloop van 
de jaarvergadering in 1926 bood het de leden een rondleiding 
door Borculo aan.[43] In het jaarverslag nam het een bijlage 
op met foto’s van herbouwde boerderijen in het watersnood-
gebied.

Ook de betrokkenheid bij het herstel van de schade door de 
stormramp van 1927 riep trots op. ‘Bij den opbouw was het Ge-
nootschap wederom in de gelegenheid invloed uit te oefenen, 
waardoor ernstige ontsiering werd voorkomen.’ En dat was 
nodig, meende Kuijsten: ‘De meeste ingediende teekeningen 
moesten geheel worden omgewerkt; andere werden gedeel-
telijk gecorrigeerd. Bij de uitvoering werd scherp controle 
uitgeoefend, in hoeverre volgens plannen en details werd 
gewerkt. Ook werden de kleuren aangegeven, waarin moest 
worden geschilderd.’

[Afb.21] Schilderij van de watersnood van Balgoy door J.H. van Mastenbroek. Bron: Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.22] Tijdens de watersnood van 1926, Balgoy. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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059Mede door de betrokkenheid bij de wederopbouw van de Achterhoek bouwt het Genootschap 
vertrouwen en gezag op. Het is nauw betrokken bij de oprichtingen van zusterinstellingen Het 
Oversticht in Overijssel (1925) en Het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland (1928). 
Omstreeks 1935 kennen alle dan nog elf provincies vergelijkbare instellingen. 
Hoewel ze in opzet en werkwijze van elkaar verschillen, hebben de zusterinstellingen met 
elkaar gemeen dat hun arbeid vooral de plattelandsgemeenten betreft. Grotere gemeen-
ten hebben vaak eigen schoonheidscommissies en daarbij eigen opgaven. Bovendien is de 
grond er schaarser en bijgevolg duurder, waardoor stapelen een optie kan zijn om de kosten 
de drukken. Mede hierdoor zijn deze gemeenten eerder geneigd om ruimte te laten voor ver-
schillende bouwstijlen. Voor het platteland, waar minder geschoolde architecten te vinden 
zijn, geven Genootschap en zusterinstellingen de voorkeur aan ‘streekgebonden architectuur’ 
die in vormgeving en materiaalgebruik aansluiting zoekt bij meer traditionele manieren van 
bouwen. De Larense definitie van 1912 stipuleerde immers al dat een bouwwerk ‘noch op zich 
zelf, noch in verband met zijn omgeving’ mag misstaan.[46] Het gevolg is dat de Delftse School, 
de bouwstijl die veel waarde hecht aan ambachtelijk bouwen, steeds meer invloed krijgt.
De provinciale instellingen dragen bij aan de verspreiding van de denkbeelden van de Delftse 
School. Ze zoeken geregeld contact met elkaar. Op initiatief van D. Hudig, secretaris-directeur 
van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en een relatie van Bloe-
mers, komen ze vanaf 1926 jaarlijks bijeen om kennis en inzichten te delen en nieuwe ideeën 



060 op te doen. In 1931 ontstaat hieruit de Federatie van organisaties, werkzaam in het belang van 
de Schoonheid van Stad en Land, later Federatie Welstand, tegenwoordig Federatie Ruimte-
lijke Kwaliteit. Als bundeling van de provinciale instellingen, die aanvankelijk gemeentelijke 
welstandscommissies buitensluit [48], voert de Federatie een lobby in de richting van regering en 
parlement, in eerste aanleg vooral om welstandstoezicht een plaats te geven in de geregelde 
herzieningen van de Woningwet. Later maakt ze zich sterk voor het behoud en vernieuwing 
van de welstand. Tussen Genootschap en Federatie ontstaat nauwe samenwerking. Zo voert 
het Genootschap geruime tijd het secretariaat van de Federatie.
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[Afb.23] Het interieur van de herstelde Nederlands Hervormde Kerk te Borculo, 1949. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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[Afb.24] Prof. ir. M.J. Granpré Molière tijdens de opening van het door hem ontworpen raadhuis van Gemeente Renkum in Oosterbeek, 21 mei 1966.  
Bron: Y. Segers, Op het kruispunt van oud en nieuw. Het Gelders Genootschap, 1919-1994. 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland (1994).

GRANPRÉ MOLIÈRE

In zijn interview in 1927 met De Graafschap-Bode liet Kuijsten 
onder meer optekenen: ‘Wij willen niet een bepaald soort 
mooie huizen doen bouwen, we willen slechts het bouwen van 
leelijke, hun omgeving ontsierende huizen voorkomen.’ [49] 
Desondanks werd het Genootschap evenals haar zusters 
steeds meer schatplichtig aan de Delftse School, die in toene-
mende mate de gangbare bouwstijl voor vooral het platteland 
werd. In Gelderland en in de rest van Nederland.

Gangmaker van deze richting was architect en steden-
bouwer Marinus Jan Granpré Molière (1883-1972), die in 1924 
hoogleraar werd aan de Technische Hogeschool Delft. Hij was 
eerder betrokken geweest bij de oprichting van het Neder-
landsch Instituut voor Volkshuisvesting en kreeg na een rap-
port van Bloemers en NIVS-directeur Hudig in 1928 opdracht 
om het landschap van de toekomstige polders stedenbouw-
kundig te ordenen. Granpré Molière had zich in 1927 tot het 
katholicisme bekeerd en vond er de basis voor zijn architec-
tuurfilosofie. In het bijzonder de Franse katholieke filosoof  
Jacques Maritain inspireerde hem. In diens voetspoor hield 
Granpré Molière volgens een oud-student zijn gehoor voor 
dat architectuur ‘het maken van schoonheid’ behelsde.[50] 

Hiermee doelde hij, net als Maritain, op objectieve schoon-
heid. Dat wil zeggen de door God gegeven absolute schoon-
heid, die alles overstijgt wat de mens als schoon ervaart.

HERKENBAARHEID EN HARMONIE

In het denken van Granpré Molière hadden begrippen als 
herkenbaarheid en harmonie een belangrijke plaats. Al het 
gebouwde moest passen in de omgeving en herkenbaar en 
evenwichtig zijn. De vormgeving was een uitdrukking van de 
functie. Stedenbouw en bouwkunst moesten ‘van binnenuit 
naar buiten werken.’[51] Hierbij gold een hiërarchisch principe: 
de belangrijkste gebouwen waren kerken en overheidsgebou-
wen. Die verwezen naar een hogere orde en verbeeldden de 

In de ban van de Delftse School
De liberale en tolerante houding van Genootschap en Schoonheids-
commissie raakt uit beeld als ir. A. Kraayenhagen in 1931 aantreedt als 
vaste architect. En als meer dan dat: hij ontpopt zich tot ‘huisideoloog’. 
Als volgeling van zijn leermeester Granpré Molière en diens Delftse 
School, brengt de nieuwe man strikte en hïerarchische opvattingen 
in. Met tekenstift en pen werpt hij zich op als strijdlustige voorvechter 
van streekeigen ‘zuivere’ architectuur, met traditionele bouwmate-
rialen en harmonieuze verhoudingen. Het Genootschap volgt hem 
vrijwel kritiekloos.

eenheid in de verscheidenheid van de schepping. Woningen 
mochten deze bouwwerken in hoogte, omvang en vormgeving 
niet naar de kroon steken. 

In elk woonhuis moest de ordening zichtbaar zijn. Wie van 
buiten keek, moest aan de vormgeving herkennen wat de keu-
ken was, wat de woonkamer en wat de slaapkamer. Granpré 
Molière had daarbij strikte opvattingen. Platte daken wees hij 
af. Een dak moest regen- en smeltwater afvoeren. Wijzend naar 
de hemel, verbond het het eindige aardse met het eeuwige. Een 
woning behoorde op ambachtelijke wijze te zijn opgetrokken 
uit baksteen, aards element, dat zich liet voegen als de Bijbel-
se steen die hoeksteen werd.[52] Want in zo’n huis woonde het 
gezin, de kleinst denkbare afschaduwing van het plan van God 
met de mensen.

ORDE IN DE CHAOS

De strikte opvattingen van Granpré Molière appelleerden aan 
gevoelens van onzekerheid in de samenleving. Na de Eerste 
Wereldoorlog deelde Nederland volop in de economische 
schommelingen die volgden, in een politiek instabiel klimaat. 
Binnenlands was dat wel niet zo heftig als in andere Europese 
landen, maar de eerste Tweede Kamerverkiezingen onder 
algemeen kiesrecht (in 1922) brachten evengoed grote ver-
schuivingen met zich mee. Aan de dominantie van de liberalen 
kwam een einde door de opmars van emancipatiepartijen, 
in het bijzonder van katholieken en sociaaldemocraten. Ook 
andere partijen kwamen op, waardoor het parlement meer 
divers was samengesteld dan ooit en aan gezag inboette.

In deze context bood de architectuurfilosofie van Granpré 
Molière, met zijn ogenschijnlijk ongecompliceerde voorkeur 
voor de oer-Hollandse baksteen en dakpannen, duidelijkheid 
en houvast. De nadruk op harmonie en het belang van ge-
meenschap spraken eveneens aan. Zij het niet bij iedereen. 
De architecten van de Nieuwe Zakelijkheid, de Nederlandse 
vertaling van een in Duitsland ontstane stroming, vonden 
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eveneens veel medestanders. Hun streven was de mogelijk-
heden van nieuwe bouwtechnieken en – materialen doelmatig 
in te zetten. Beton en staal boden gelegenheid om anders te 
bouwen, veel glas te gebruiken en gebouwen te completeren 
met platte daken. Alles wat overtollig was, diende achterwege 
te blijven. Voor Granpré Molière en zijn geestverwanten was 
het vloeken in de kerk. Van platte daken wilden ze niet weten, 
van grote glasoppervlakten evenmin. In hun ogen werkten de 
collega’s van de Nieuwe Zakelijkheid vanuit het materiaal, 
terwijl zij de vorm beschouwden als een uitdrukking van de 
inhoud.

Voor – en tegenstanders van beide stromingen schreven 
felle polemieken. De Nieuwe Zakelijkheid werd vooral een ar-
chitectuur voor de steden, waar het experiment minder werd 
geschuwd en de schaarse, dure grond dwong tot stapelen. Daar-
entegen werd de Delftse School meer de stijl van de gemeenten 
en dorpen in het landelijke gebied, met hun kleinschaligheid 
en lagere grondprijzen.

AMBACHTELIJK, ZUIVER BOUWEN

Lang bekende het Genootschap zich niet tot een stroming of  
stijl. In het begin van 1923 verzocht het de Gelderse gemeenten 
aan de Schoonheidscommissie ‘te willen toevertrouwen de 
beoordeeling van de verschillende bouwontwerpen in verband 
met de eischen welke aan het uiterlijk van gebouwen moeten 
worden gesteld. Door hieraan mee te werken wordt een groot 
cultureel belang gediend. Het mag niemand en allerminst 
een Gemeentebestuur onverschillig zijn indien door slechte 
bouwsels het aspect in stad of  dorp of  op het platteland wordt 
geschaad.’[53]

Om de woorden kracht bij te zetten, plaatste het docu-
ment twee afbeeldingen naast elkaar. De eerste toonde het 
oorspronkelijke gevelontwerp voor een winkelpand ‘met zeer 
slechte verhoudingen’, dat ‘elk logisch en architectonisch be-
grip mist, en dat slechts is een bijeenvoeging van groote glas-

vlakken zonder eenigen zin, met een bekroning die absoluut 
onaesthetisch is.’ Daarnaast het nieuwe, door de Schoonheids-
commissie goedgekeurde ontwerp. Een rijk versierde gevel, 
met beduidend minder glas en tal van details die invloed van 
de Amsterdamse School verraden, onder een plat dak.

Het jaarverslag 1932 toonde hoezeer de wind uit een andere 
hoek was gaan waaien. Door ook nu oorspronkelijke tekenin-
gen te plaatsen naast de door de Schoonheidscommissie her-
ziene versies, wist de lezer meteen wat goed was en wat fout. 
In een geval, het ontwerp voor een boerderij, was niet alleen 
de vormgeving maar ook de plattegrond gewijzigd, ‘overeen-
komstig de oude Geldersche boerderij’, maar aangepast aan 
de moderne bedrijfsvoering. Een winkelpand met een plat dak 
kreeg een compleet ander aanzien, met zadeldak evenwijdig 
aan de straat. Een volgend winkelpand, gedeeltelijk bedekt 
met een mansarde dak, werd eveneens van een zadeldak voor-
zien, nu haaks op de straat. De ‘onmatig groote winkelpui’ met 
ramen die ‘onharmonisch van indeeling’ waren, verdwenen in 
het nieuwe ontwerp waarin ook ‘de naïeve ,,gevelversiering” 
was weggelaten.[54]

Waarschijnlijk waren de formuleringen afkomstig van 
A. Kraayenhagen, sinds 1931 gedeeltelijk in dienst van het 
Genootschap, op voorspraak van zijn leermeester Granpré 
Molière.[55] Hij ontwikkelde zich tot de ‘ideoloog’[56] die geen 
tegenspraak leek te dulden. In het jaarverslag 1934 reageerde 
hij op de kritiek die schoonheidscommissies her en der on-
dervonden. Het was tijd ‘de beginselen’ van de Geldersche 
Schoonheidscommissie toe te lichten, overigens eveneens 
met behulp van tekeningen. Kraayenhagen benadrukte 
de ‘opvoedende taak’ van de Schoonheidscommissie. ‘Bij 
de beoordeeling van plannen kan willekeur alleen worden 
vermeden, wanneer de commissie tracht om een maatstaf  
te ontleenen aan het ambachtelijk zuivere bouwen.’ Als de 
standaard duidelijk was, werd het eenvoudiger discussies 
zakelijk te houden.[57]

[Afb.25] Ingekomen en gewijzigd plan voor een winkelpand. Bron: Jaarverslag Gelders Genootschap, 1932.
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[Afb.] od ex endanda quisquis mo eum vellanti reicae simos estorum.

[Afb.26] De bouw van kantoorgebouw Vesta aan de Jansbuitensingel in Arnhem, 1930-1932. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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[Afb.27] Uitbreidingsplan van gemeente Deil, 1937, door ir. A. Kraayenhagen en ir. G.L. van Straaten. Bron: Jaarverslag Gelders Genootschap, 1937.
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[Afb.28] In het jaarverslag 1940 geeft het Genootschap in woord en beeld uitleg over de vormgeving van de gebouwde omgeving. 

Bron: Jaarverslag Gelders Genootschap, 1940.
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De economische crisis van de jaren 1930 treft ook het Geldersch Genootschap. Het is voor 
zijn inkomsten grotendeels afhankelijk van de adviezen die de Schoonheidscommissie uit-
brengt aan de gemeenten. Als door de crisis de bouw stagneert, merkt het Genootschap dat 
onvermijdelijk.
En de bouw zakt in. Drastisch zelfs: op het hoogtepunt van de crisis, rond het midden van 
de jaren 1930, staat meer dan de helft van de bouwarbeiders op straat.[58] In die tijd is dat een 
drama, want de sociale voorzieningen zijn minimaal. 
Maar het gaat vertraagd. Als de conjunctuur aan zijn duikvlucht begint, kelderen de prijzen 
van bouwmaterialen terwijl de lonen dalen. Hierdoor aangespoord laten opdrachtgevers nog 
lange tijd bouwen. Ze vertrouwen dat het tij op enig moment zal keren zodat wellicht een 
aantrekkelijk rendement kan worden behaald. Terwijl de werkloosheid tussen 1931 en 1933 
omhoogschiet van omstreeks 5% naar bijna 20%, staan overal nog bouwsteigers.
Tot ook hier de klappen vallen, vanaf omstreeks 1934. Het Genootschap krijgt er het zijne van 
mee. Nu lopen de inkomsten terug door de daling van adviesaanvragen en het besluit van 
diverse gemeenten om hun abonnement te beëindigen. Een lastige situatie, want het Genoot-
schap is altijd meer dan de Schoonheidscommissie en is op tal van andere terreinen actief.
De gemeenten kunnen moeilijk anders. Terwijl ze hun uitgaven zien toenemen door de groeien-
de werkloosheid, dalen hun inkomsten vanwege het bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid. 
Schraalhans is keukenmeester, elke cent moet worden omgedraaid vóór ze wordt uitgegeven. 
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Elke beperking van uitgaven helpt. In eerdere en betere jaren heeft het Genootschap wat geld 
opzij kunnen zetten. Dat is het vet op de botten waarop het nu inteert. Trouw ondersteund door 
de provincie Gelderland. Die moet ook bezuinigen, maar handhaaft de jaarlijkse subsidie. 
Daarnaast blijft ze gemeenten opwekken gebruik te maken van de expertise van het Genoot-
schap. Verschillende gemeenten geven hieraan gehoor. 
Als omstreeks 1937 het herstel zich voorzichtig aandient, profiteert de bouw niet onmiddellijk. 
Het aantal adviezen van de Schoonheidscommissie verandert dan ook nauwelijks. 
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De Schoonheidscommissie zou over zo’n ontwerp gunstig 
oordelen ‘indien het een consequente doorvoering is van een 
bepaalde bouwgedachte en redelijkerwijze mag worden ver-
wacht, dat het niet in zeer hooge mate in de omgeving aanstoot 
zal geven.’ Tegenover bekwame collega’s mocht de Schoon-
heidscommissie ‘niet schoolmeesterend optreden.’ Zou echter 
een ontwerp voorkomen uit ‘modieuze grilligheid en uit een 
behoefte voor het nieuwe zonder meer’, dan bleef  haar geen 
andere keuze dan om het af  te wijzen.

STRIJD TEGEN INDIVIDUALISME

Kraayenhagen ontpopte zich meer en meer als cultuurpes-
simist. Voor de teloorgang van het gevoel voor schoonheid 
achtte hij de Franse revolutie verantwoordelijk. Een keer ten 
goede was nog steeds mogelijk, maar zou tijd vragen. Ook van 
de Schoonheidscommissies, die soms meer zouden moeten 
toelaten dan wenselijk was. ‘Radicalisme’, in de zin van een 
stelsel waarin het bouwen en het toezicht daarop volledig 
zouden berusten bij degelijk opgeleide ‘beoefenaren van het 
bouwvak’ zou nu allicht meer kwaad dan goed doen. Was ech-
ter eenmaal, langs de weg der geleidelijkheid ‘het einddoel 
zuiver gesteld’, dan was het aan de Schoonheidscommissies 
om langzaam maar zeker de touwtjes aan te trekken tot het 
moment waarop het ongewenste ‘tegengegaan of  verboden 
moet worden.’ 

Tegen de maatschappij waarin opdrachtgever en ontwer-
per centraal stonden, kende hij slechts een remedie, die hij 
cursief  liet afdrukken: ‘Hiertegen willen strijden, beteekent 
den strijd aanbinden tegen het individualisme.’[62] Het ‘verband 
tussen vorm en wezen’ moest worden hersteld. Huizenbouw 
werd hierdoor ‘een zaak van publiek belang.’ Een huis moest 
zich weer voegen naar het grotere geheel, zoals ‘in onze oude 
steden.’ Een straat moest weer harmonische aanblik bieden, 
met woningen die gemeenschapsbesef  lieten zien. ‘De huizen 
aan eenzelfde straat moeten beschouwd kunnen worden als 

CULTUURARME TIJD

Kraayenhagen streefde eeuwigheidswaarde na. ‘Men bedenke, 
dat een ontwerper, die zijn plan concipieert volgens de mode 
van heden, zich morgen tegenover zijn schepping belachelijk 
zal voelen. Het nuchtere overleg, waarbij eenvoudig de vraag 
gesteld wordt: ,,Wat is het, dat gemaakt moet worden?” kan ons 
het verband leeren kennen tussen vorm en wezen.’ En zo ‘in 
deezen cultuurarmen tijd, welke de intuïtie voor het schoone 
verloren heeft (...) weer den weg wijzen tot het goede bouwen.’[59]

Van wezen naar vorm, dat was de route. Daarom moest een 
woonhuis een echt dak hebben en was een venster in essentie 
een onderbreking van de wand die niet te groot mocht zijn. ‘In 
het goede raam is (…) altijd iets van den wand terug te vinden, 
meestal in den vorm van een roede-verdeeling.’[60] Dan was er 
de herkenbaarheid. ‘Aan een goed ontwerp moet men, zonder 
de situatie te kennen, het karakter van zijn omgeving kunnen 
aflezen.’[61] Omgevingen konden immers verschillen. De ar-
chitect diende zijn werk aan te passen aan die omgeving, om 
de eenheid te bewaren en te voorkomen dat ‘een al te groote 
afwisseling van bouwvormen een chaotisch geheel oplevert.’ 

Dus was een norm nodig. Wie zijn huis onderscheidend 
wilde laten zijn, gaf  blijk van ‘een ongezond individualisme, 
dat het verkrijgen van een rustigen straatwand bemoeilijkt. 
Ook hier geldt, dat het geheel belangrijker en meer is dan de 
som van de deelen.’ Dat vroeg bescheidenheid van de opdracht-
gever. ‘Wie een huis laat bouwen, moet offers weten te brengen, 
moet afstand kunnen doen van zijn ijdelheid en vertoon.’ Hij 
moest vooral niet ‘boven zijn stand’ bouwen. ‘Een verandering 
in deze mentaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een 
blijvende verhooging van het bebouwingspeil.’ 

Bewust van de stelligheid van zijn eigen uitgangspunten, 
stelde Kraayenhagen ook de vraag hoe dan moest worden ge-
reageerd op collega’s die hun vak serieus namen maar des-
ondanks niet handelden conform de wensen van de Schoon-
heidscommissie. Het antwoord ademde barmhartigheid.  

[Afb.29] Villa Lingebeek naar ontwerp van architect A.H. Wegerif, 1929. Bron: Collectie Brinio, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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ongevoelig voor argumenten en schroomde niet voorgelegde 
tekeningen soms meermalen te corrigeren. De vakbroeders uit 
Apeldoorn verzochten het gemeentebestuur een eigen, plaat-
selijke schoonheidscommissie in te stellen. Zover kwam het 
niet, maar het gemeentebestuur besloot wel dat een plaatse-
lijke architect voortaan zou aanschuiven bij het wekelijkse 
spreekuur van Kraayenhagen in Apeldoorn.[66]

Het optreden van de huisarchitect reflecteerde de wijzi-
gingen die zich binnen het bestuur van het Genootschap en 
de Schoonheidscommissie in deze jaren voordeden. De meer 
open, liberale geest van bijvoorbeeld Bloemers en Schaap ver-
dween. Voorzitter A. van Heemstra, die Bloemers opvolgde 
toen die in 1930 het burgemeesterschap van Groningen op zich 
nam, bewoog zich in deze periode in conservatief-nationale 
kringen. Met anderen toonde hij zich voorstander van een 
regering die orde en gezag zou herstellen. Hij behoorde tot 
de ondertekenaren van het manifest van het Verbond voor 
Nationaal Herstel, dat begon met de veelzeggende zin ‘Onze 
Maatschappij is doodziek.’[67] E.J. Kempees, op voordracht van 
Gedeputeerde Staten bestuurslid van het Genootschap, was 
eveneens aangesloten bij dit Verbond.[68] De landschapsarchi-
tect Lindeman, bestuurslid sinds 1933, trad later toe tot de Na-
tionaal-Socialistische Beweging (NSB). Andere bestuursleden 
en leden van de Schoonheidscommissie waren van confessio-
nelen huize, met een katholiek overwicht.

In die omgeving kon de taal van Kraayenhagen gedijen. De 
voorliefde voor wat ‘streekeigen’ was en voor bakstenen en dak-
pannen sloot aan bij de vaderlandse bouwtraditie. Dit maakte 
de Delftse School overigens niet tot een ‘rechts’ fenomeen. Het 
zegt genoeg dat de idealen van deze stijlrichting ook in soci-
aaldemocratische kring aansloegen en ook na 1945 geruime 
tijd toonaangevend waren. Overigens was het overwicht van 
het katholieke denken voor Oscar Leeuw, schepper van onder 
meer De Vereeniging in Nijmegen, aanleiding zijn lidmaat-
schap van de Schoonheidscommissie in 1937 te beëindigen.[69] 

kinderen van een gezin, ieder met eigen hoedanigheden, maar 
tevens onderling nauw aan elkaar verwant.’[63]

Het was een sleutelpassage. In een gezin had iedereen zijn 
eigen plek. Het was een eenheid die ruimte liet aan individuele 
karakters, onder de leiding van vader en moeder, in die volg-
orde. Het gezin kende een duidelijke hiërarchie, met vader als 
‘heerschend element’ en moeder en de kinderen als ‘dienen-
de elementen.’ Dat principe wilde Kraayenhagen net als zijn 
leermeester Granpré Molière in de architectuur terugzien. In 
een ‘goed stads’ of  ‘dorpsbeeld’ bestond een vanzelfsprekende 
dynamiek tussen ‘heerschende elementen’ als kerk en stad-
huis, en ‘dienende elementen’ als woningen. Dat nu ontbrak 
in ‘onze nieuwere stadswijken en de laatste uitbreidingen van 
onze dorpen’, die een bonte verscheidenheid aan vormen te 
zien gaven. Kraayenhagens oordeel was vernietigend: ‘Het is 
de architectonische illustratie van het ieder-voor-zich, de ste-
debouwkundige uiting van de moderne uit-elkander-leving.’[64] 

Waar huizen dicht bij elkaar stonden, in steden en dor-
pen, moest ‘de hoofdvorm … zoo zijn, dat deze beschouwd kan 
worden als een deel uit een groter geheel.’ Dat veronderstelde 
huizen met ‘zadeldaken met de nokrichting evenwijdig aan 
de as van den weg’ en voorschriften voor dakhelling en te ge-
bruiken materialen en kleuren. ‘Het groote voordeel van deze 
bebouwingswijze is, dat er binnen dit kader nog een zeer groote 
individueele vrijheid mogelijk is, zonder dat de eenheid van 
het geheel wordt aangetast.’[65]

‘DICTATORIAAL GEDRAG’

De leerstelligheid van Kraayenhagen, vol impliciete katho-
liek-theologische verwijzingen en helder en leesbaar gefor-
muleerd, maakte duidelijk hoezeer Genootschap en Schoon-
heidscommissie zich in korte tijd aan het gedachtengoed van 
Granpré Molière hadden gecommitteerd. 

Zestien Apeldoornse architecten betichtten Kraayenhagen 
in 1933 van ‘dictatoriaal gedrag.’ Hij luisterde niet, toonde zich 

[Afb.30] Villa Oase in functionalistische architectuurstijl van Het Nieuwe Bouwen werd in 1925 gebouwd te Ede. 
Bron: P. van Galen, 1980, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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De katholiek Kraayenhagen neemt ook het ontwerp voor een protestants godshuis onder 
handen. Vooral om te demonstreren dat nog zelden ‘fraaie dorpskerken’ worden gebouwd. 
De verklaring daarvoor noemt hij zelf: te gemakkelijk vergeten de opdrachtgevers ‘dat een 
kleine kerk iets anders is dan een verkleinde groote kerk.’ 
Elk kerkbestuur wenst een toren, zelfs als het daarvoor onvoldoende geld in kas heeft. ‘Wan-
neer dan op de afmetingen van de toren zoodanig bezuinigd moet worden, dat er maar een 
armzalig minaretje of fabrieksschoorsteenachtig lichaam overblijft, dan kan men moeilijk 
meer spreken van den toren, als het symbool van datgene, wat de eeuwen trotseert!’ Zo’n 
bouwwerk boezemt geen gezag in, kan nauwelijks worden aangemerkt als representant van 
en verwijzing naar het hogere.
Ingrijpen is dus geboden. Kraayenhagen neemt zijn potlood en begint te schetsen. De uit-
eindelijk gebouwde kerk behoudt haar toren, maar die is nu breder en massiever dan in het 
ontwerp. Bovendien is de maatvoering meer in harmonie met die van de rest van het gebouw. 
Tegelijkertijd worden constructieve tekortkomingen van het ontwerp verbeterd. ‘Het uitge-
voerde ontwerp kan men, de beschikbare bouwsom in aanmerking genomen, wel geslaagd 
achten’, constateert Kraayenhagen tevreden. Het was beter geweest als de opdrachtgever 
meer geld voor de toren had bijeengebracht of er van afgezien had. Maar hij heeft uitkomst 
gebracht.
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[Afb.31] [Kader] Ontwerp voor een dorpskerk: ingekomen ontwerp, gewijzigd ontwerp na het advies van de commissie en uitgevoerd ontwerp.
[Afb.32] Heveadorp met de rubberfabriek in het dal van de Seelbeek. Bron: Foto AVIODROME, Lelystad.
[Afb.33] Zicht op Heveadorp. Bron: Gelderland in Beeld.
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[Afb.34] Reeds in 1941 werd begonnen aan de wederopbouw van Scherpenzeel. 
Bron: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Joop van Bilsen.
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Die overtuiging bracht Kraayenhagen er zelfs toe een benzi-
nestation te ontwerpen voor het landelijke gebied. In vakwerk-
bouw, met een dak met leipannen en stringente kleurvoorschrif-
ten.[72] Het werd nooit gerealiseerd, maar maakte duidelijk dat 
het Genootschap grote moeite had met de soms quasi-futuris-
tische vormgeving van de benzinestations die overal verrezen 
om gelijke tred te houden met het snel groeiende autoverkeer. 
Niet enkel het ontwerp stak, ook de eigenschap om deze bouw-
werken te behangen met reclame. En wat misschien nog erger 
was: ze waren gebouwd om aandacht te trekken, waardoor ze 
de hiërarchische ordening doorbraken. ‘Heersend’ konden im-
mers enkel kerken en overheidsgebouwen zijn.

MONUMENTEN EN LANDSCHAP

De drang om alles op verantwoorde wijze in te passen in om-
geving en historie, klonk tevens door in de activiteiten die het 
Genootschap ondernam rond monumentenzorg en landschaps-
zorg. Gelet op zijn brede doelstelling een vanzelfsprekende 
ontwikkeling. Behoud en instandhouding veronderstellen 
wederkerigheid. Een monument beschermen impliceert zorg 
voor de omgeving ervan. De provincie spoorde het Genootschap 
hiertoe aan, hoewel dat nauwelijks nodig was. Medeoprichter 
Schaap en de architecten Kromhout en Leeuw, beide lid van de 
Schoonheidscommissie, hadden zich beroepshalve al eerder 
om monumenten bekommerd. Schaap had bovendien mede 
aan de wieg gestaan van het Openluchtmuseum.

Bijzondere aandacht ging uit naar de instandhouding van 
molens die door de toenemende mechanisering in onbruik 
raakten. In de zorg voor het landschap kwam het Genootschap 
in actie voor de veiligstelling van bomenlanen, terwijl het zich 
keerde tegen de vervuiling van het landschap door de ‘palen-
ziekte’, de masten waaraan elektriciteits en telefoonkabels 
hingen. Het zette zich verder in voor een verantwoorde in-
passing van nieuwe infrastructuur, zoals wegen en kanalen, 
in het Gelderse landschap. Een gezamenlijke actie met Het 
Oversticht en Natuurmonumenten haalde de minister van 
Waterstaat ertoe over om toe te zien op de inpassing van het 
Twentekanaal in de omgeving. Een volgend succes was het 
pleidooi van het Genootschap, nu ondersteund door het Neder-
landsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, voor 
inschakeling van een esthetisch adviseur bij het ontwerp van 
bruggen. De nieuwe Waalbrug in Nijmegen, geopend in 1936, 
was hiervan het eerste resultaat. 

Geleidelijk echter kon het Genootschap de aandacht ver-
leggen naar andere thema’s, aangezien juist nu instanties 
werden opgericht die zich op deze terreinen bewogen: Het 
Geldersch Landschap (1929), de Monumentencommissie der 
Provincie Gelderland (1937) en de Stichting Vrienden der Gel-
dersche Kasteelen (1940). 

Op meer abstract niveau was het Genootschap zowel als 
vereniging als door individuele leden van bestuur en Schoon-
heidscommissie betrokken bij de ontwikkelingen rond de Wo-
ningwet. Herzieningen in 1921 en 1931 boden meer sturingsmo-
gelijkheden, vooral in de vorm van uitbreidingsplannen. Echt 
van de grond kwam het allemaal overigens niet, hoewel het 
besef  toenam dat de druk op de ruimte om bovengemeentelijke 
maatregelen en afstemming vroegen. Aanzetten kwamen van 
de grond, maar de ontwikkeling ervan kwam vrijwel tot staan 
door de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940.

Veelzeggend genoeg was zijn opvolger, J.G. Deur, een katholiek 
bekeerling en een toegewijd aanhanger van de filosofie van 
Granpré Molière.[70]

ONTSIERENDE RECLAME

Het Genootschap trad nu met een missie naar buiten, met het 
platteland als voornaamste aandachtsveld. Dat was immers 
meer ongerept en daardoor kwetsbaarder. Hier vormden 
steeds grotere en bontere reclameborden een grotere bedrei-
ging dan in de steden, waar het overigens in de ogen van het 
Genootschap eveneens de spuigaten uitliep. 

De bezwaren tegen de overvloedige reclame kwamen ook 
voort uit ethische overwegingen. Schoonheid laten wijken voor 
commercie was ongepast. Maar omdat mensen er geld mee 
konden verdienen, nam het aantal reclame-uitingen steeds 
meer toe en dus de tegenstand ertegen. De Bond Heemschut 
ageerde er vanaf  haar oprichting in 1911 tegen, Noord-Hol-
land kwam in 1912 als eerste met een provinciale reclamever-
ordening. Het Genootschap liet zich evenmin onbetuigd en 
droeg eraan bij dat de provincie Gelderland in 1925 voor het 
eerst een verordening uitvaardigde, met het Genootschap als 
beoordelende instantie. Het nam die rol serieus, al was het 
maar omdat het zo ongeveer de persoonlijke ‘kruistocht van 
Kuijsten’[71] was, die in zijn auto de hele provincie doorreed 
om misstanden te ontdekken, vaak gewaarschuwd door de 
correspondenten per plaatse.

In het midden van de jaren 1930 stelde het Genootschap 
de koers bij. Het accent verschoof  naar voorlichting en over-
reding; naar de ‘opvoedende taak’ waarover Kraayenhagen 
schreef. Nu zette het Genootschap in op ambachtelijk vervaar-
digde reclames, vervaardigd uit traditionele materialen en 
afgewerkt in kleuren die pasten in een landelijke omgeving, 
door vaklieden die hun vak verstonden. In dat geval zou de 
reclame zich voegen naar, en ondergeschikt maken aan het 
grotere geheel.

[Afb.35] Interieur van kasteel Hemmen, voordat het werd verwoest in de Tweede 
Wereldoorlog. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1930.

[Afb.36] De ruïne van kasteel Hemmen. Bron: Albert Speelman, Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, 2015.
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bedrijven krachtens het Oorlogsrecht wel en niet aan de bezet-
ter mochten leveren. Een andere richtlijn betrof  de wederop-
bouw, die hij opdroeg aan waterstaatingenieur Johan Ringers. 
Deze kreeg nagenoeg absolute bevoegdheden. Zijn Weder-
opbouwdienst liet zich ondersteunen door drie stedenbouw-
kundigen, onder wie De Jonge van Ellemeet. Verschillende 
provincies kregen bovendien contactcommissarissen, zoals 
Kuijsten in Gelderland. Ringers benoemde verder architec-
tenkeuzecommissies om kundige architecten aan te wijzen. 
Zo konden architecten uit NSB-gelederen worden geweerd 
en prodedures worden verkort. Want van meet af  aan was er 
het bewustzijn dat haast was geboden. Bouwmateriaal was 
schaars en ieder kon voorzien dat het door de oorlogsomstan-
digheden enkel schaarser zou worden. In Gelderland bestond 
de keuzecommissie onder meer uit De Jonge van Ellemeet en 
Oscar Leeuw, voormalig lid van de Schoonheidscommissie.

Ringers legde daarnaast een verplichte welstandstoets op. 
De uitvoering hiervan berustte in Gelderland bij de Schoon-
heidscommissie. Het gevolg was dat het ledental van het 
Genootschap met 50% toenam, want schadevergoedingen 
werden enkel uitgekeerd als een bouwplan de goedkeuring 
van de Geldersche Schoonheidscommissie kon wegdragen.

SCHERPENZEEL EN WAGENINGEN

De wederopbouw van Scherpenzeel en Wageningen, en van 
andere gemeenten met minder schade, werd hierdoor de vrij-
wel exclusieve aangelegenheid van Genootschap en Schoon-
heidscommissie. In beide gemeenten bracht Kraayenhagen 
de ideeën van de Delftse School in praktijk. Zo kreeg Scher-
penzeel een nieuw gemeentehuis op een centrale plek en werd 
de omgeving van de kerk opnieuw ingericht, om het verschil 
tussen heersende en dienende elementen te benadrukken.  
In Wageningen ging hij op overeenkomstige wijze te werk.[74] 

De ruimte voor de ingeschakelde architecten werd boven-
dien ingeperkt. In Scherpenzeel konden ze een schetsontwerp 

DE EERSTE WEDEROPBOUW

Ondanks de relatief  korte duur van de krijgshandelingen 
in mei 1940, ging de strijd gepaard met groot persoonlijk en 
materieel leed. Het oude hart van de Rotterdam ging op in het 
geweld van Duitse bommen, op diverse andere plaatsen was 
de schade eveneens groot. Zoals in de gemeenten in de onmid-
dellijke nabijheid van de Grebbelinie, de belangrijkste schakel 
in de verdediging van de provincies Noord- en Zuid-Holland. 
De Gelderse gemeenten Scherpenzeel en Wageningen hadden 
zwaar te lijden, net als een aantal nabuurgemeenten, waar-
onder het Utrechtse Rhenen.[73]

Twee dagen na de capitulatie van het Nederlandse leger 
op 15 mei 1940, wees de Gelderse Commissaris der Koningin, 
S. van Heemstra, Kuijsten aan als kartrekker van het her-
stel van de oorlogsschade in zijn provincie. De commissaris 
liet zich ongetwijfeld leiden door de ervaringen uit de jaren 
1920. Nu, in 1940, liet Kuijsten zich bijstaan door de architect 
M. de Jonge van Ellemeet, voorzitter van de NIVS en de Fe-
deratie Welstandstoezicht, en stedenbouwkundig adviseur 
van de provincie Gelderland (en spoedig bestuurslid van het 
Genootschap).

Voor het tweetal stond meteen vast dat het herstel, net 
als in de jaren 1920, niet zou bestaan uit herbouw van wat 
vernietigd was. Scherpenzeel en Wageningen waren in hun 
ogen aan ingrijpende maatregelen toe. Voor beide gemeenten 
ontwierp Kraayenhagen de uitbreidingsplannen. Hiermee 
liep Gelderland voor op de verdere ontwikkelingen. Na het 
vertrek van koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering 
naar Londen, en na de capitulatie was generaal Winkelman, 
de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, de hoogste 
Nederlandse gezagsdrager. In de korte periode die hem restte 
tot Reichskommissar Seyss-Inquart op gezag van Hitler de 
leiding van het burgerlijke bestuur op zich zou nemen, vaar-
digde Winkelman een reeks besluiten uit om de bezetter de 
pas af  te snijden. Zo bepaalde hij onder meer wat Nederlandse 

De oorlogsjaren 1940-1945
De Duitse inval op 10 mei 1940 leidt onder meer rond de Grebbeberg 
tot zware strijd. Omliggende gemeenten liggen grotendeels in puin. 
Wageningen, Scherpenzeel en delen van andere gemeenten worden 
mede vanuit het Genootschap herbouwd. Opnieuw ligt het accent op 
nieuwe schoonheid, ter correctie van ingeslopen ‘onzuiverheden.’ 
Maar het duurt kort, in 1942 voert de bezetter een bouwstop in. Dat 
geeft ruimte om plannen te maken die moeten voorkomen dat na de 
oorlog kwaliteit het aflegt tegen kwantiteit.
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[Afb.37] Stadsplattegrond van de binnenstad van Wageningen met de bestaande en de nieuw geprojecteerde bebouwing, gemaakt na de 
oorlogsschade van mei 1940. Bron: Gemeentearchief Wageningen.

[Afb.38] Het nieuwe gemeentehuis van Scherpenzeel werd in 1941 gebouwd naar een ontwerp van W.J. Gerretsen. Bron: Y. Segers, Op het 
kruispunt van oud en nieuw. Het Gelders Genootschap, 1919-1994. 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland (1994).

[Afb.39] Het jaarverslag van het Gelders Genootschap was in 1943 ‘nooit zoo laat uitgekomen en was zoo bescheiden van vorm en uitvoering’. 
Het verslag meldt onder meer de behoefte aan bouwmaterialen om molens te herstellen. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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indienen, waarna Kraayenhagen al het verdere werk op zich 
nam. Hij ging over de nadere vormgeving en koos de bouwma-
terialen. Deze aanpak beviel Ringers goed. Ook in Wageningen 
koos hij voor deze vorm van ‘regiebouw.’

Het Genootschap pakte ermee uit. Om foto’s en tekeningen 
ruimte te geven, was het jaarverslag 1941 eens zo breed als 
gebruikelijk. Het was trots op zijn werken en de resultaten 
daarvan. En opnieuw, als in de jaren twintig in de rampgebie-
den, liet het de voordelen van een integrale benadering zien. 
Wegen werden verlegd, straatpatronen aangepast en in Wage-
ningen werd een landschapsarchitect ingezet. Kraayenhagen 
bewaakte alle de details. Hij ontwierp zelf  de uithangborden 
van middenstanders, in historiserende stijl en uitgevoerd in 
traditionele materialen. In zijn woorden: ‘Het geheele weder-
opbouwwerk in Gelderland draagt de kernmerken van het rus-
tig bezonnene, het nuchter-zakelijke en van het bewust willen 
aansluiten aan de traditie en aan de omgeving. (…) Nergens 
valt het wederopgebouwde uit den toon, door het cru-brutale 
of  het avontuurlijke, nergens ontmoeten we het uitbundige, 
het spontane. De boerderijen passen in het algemeen goed in 
het landschap, de dorpshuizen zijn geen kleinsteedse imita-
ties, de winkels hebben niet het opdringerige van het moderne 
koopmanschap.’[75] Alles was zoals het moest zijn, schoonheid 
bleek maakbaar. 

BOUWSTOP 1942

Het ‘streekeigen bouwen’ leek aan een opmars te beginnen. 
Overigens niet lang. Door de oorlogsomstandigheden waren 
bouwmaterialen steeds moeilijker verkrijgbaar. En vanaf   
1 juni 1942 hield vrijwel alle bouw op, omdat de bezetter een 
bouwstop uitvaardigde om voorrang te kunnen geven aan de 
aanleg van de Atlantikwall. Deze gordel van bunkercomplexen 
van Frankrijk tot en met Noorwegen moest het Duitse rijk 
beschermen tegen een geallieerde invasie op het vasteland van 
Europa. In de cijfers van de door de Schoonheidscommissie 
gegeven adviezen was het zichtbaar. Ze waren al niet meer ver-
gelijkbaar met de vooroorlogse aantallen, maar in 1942 waren 
het er nog slechts 165. Met in het jaar daarna een plotselinge 
opleving tot 599 adviezen.

Dat getal had een eigen verklaring. Ooit, was de gedachte, 
zou de oorlog eindigen. De periode van stagnatie kon daar-
om het best worden benut om plannen te maken voor betere 
tijden, die beslist gepaard zouden gaan met een omvangrijk 
bouwprogramma. Het Genootschap spoorde de gemeenten aan 
zich hierop voor te bereiden. Als de vrede uitbrak moesten de 
plannen klaarliggen. 
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1920 -1960[Afb.40] Kasteel Doorwerth en omgeving ondervonden veel oorlogsschade tijdens de Slag om Arnhem. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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In 1941 start het Genootschap een ambitieus project. Het idee komt van Kraayenhagen, die 
zich laat inspireren door de wederopbouw van de eerste bezettingsjaren. Daar ziet hij met 
eigen ogen hoe grote projecten gestalte kunnen krijgen aan de hand van de uitgangspunten 
van de Delftse School. Hij werkt er zelf aan mee en doet veel nieuwe inzichten op.[76]

Al weet hij niet wanneer de oorlog afloopt, als het zover is zullen grote aantallen nieuwe wo-
ningen moeten worden gebouwd. Dat moet esthetisch verantwoord gebeuren. Het brengt hem 
op de gedachte om daarvoor een basis te ontwikkelen. Omdat die nieuwbouw streekeigen 
moet zijn, begint hij een inventarisatie van boerderijtypen in de verschillende Gelderse regio’s.  
Gegevens over vormgeving, maatvoering en materialen kunnen dienen als referentiekader 
voor de straks te bouwen woningen.
Het veldwerk levert een schat aan data op. Daarmee mogen architecten aan de slag om een 
‘landarbeiderswoning met uitgesproken streekkarakter’ te ontwerpen. Vijftig tekeningen 
komen binnen. Kraayenhagen leest hierin dat de verschillende regio’s verschillende soorten 
woningen vragen, afhankelijk van de aard van het agrarisch bedrijf. Hij ziet er een bewijs in 
‘dat een sterke centralisatie van de verzorging van den naoorlogschen woningbouw zeer 
ongewenschte gevolgen kan hebben.’ Zo keert hij zich bij voorbaat tegen massabouw die 
tot gelijkvormigheid leidt.
In het spoor hiervan, initieert Kraayenhagen in 1944 een volgend project. Hij wil een Stichting 
Gelderland tot Documentatie van de Oude Bouwkunst. Zorgvuldige inventarisatie en bestu-
dering verdiepen het inzicht in wat streekeigen is en vergemakkelijken restauratieprojecten.
De resultaten van beide initiatieven overleven de oorlog niet. Het secretariaat van het Genoot-
schap is nog altijd gevestigd in Kuijstens woning aan de Zijpendaalseweg in Arnhem. Na de Slag 
om Arnhem in september 1944 moeten de bewoners het huis verlaten. Als ze na de bevrijding 
terugkeren, ligt een deel van het  huis in puin en is een groot deel van het archief verdwenen.[77]



Vanaf 1947 is de Schoonheidscommissie volop aan het werk. Ze houdt vast aan de criteria 
van Kraayenhagen (die in 1946 overstapt naar de provincie Overijssel). Het grootste probleem 
is nu het gemis aan gewenste materialen. Maar dan komt er kritiek. Publicist-architect J.J. 
Vriend rept van de ‘dictatuur van het Delftse bouwen’ en van ‘staatsarchitectuur.’ De discussie 
tussen voor – en tegenstanders van Delftse School en Nieuwe Zakelijkheid, nu ook wel het 
Nieuwe Bouwen genoemd, laait opnieuw op. Het Genootschap toont zich gematigder dan 
voorheen Kraayenhagen maar blijft trouw aan diens standpunten.
Maar de Delftse School legt het af. De woningnood, ‘volksvijand nummer een’[89], is simpel-
weg te groot. Ambachtelijkheid kost te veel tijd en geld. Bouwondernemers gaan seriematig 
produceren, met gebruik van nieuwe technieken en materialen.[90] Voor het Genootschap is 
het slikken. Als dan de NV Bouwkas van Nederlandse Gemeenten in 1955 28 verschillende 
woningtypen presenteert, weigert de Schoonheidscommissie medewerking, net als vele 
zusterinstellingen. Het grootste bezwaar: deze woningen kunnen overal worden gebouwd.[91] 

Ze doen geen recht aan het omgevingscriterium.
Nu treedt de Federatie Welstandstoezicht in overleg met Bouwkas, in het streven nationale 
welstandsorganisatie te worden.[92] Het leidt ertoe dat de Federatie betrokken raakt bij meer 
centrale ontwerpen. Tegen de zin van het Genootschap. Aan ‘confectie-architectuur’[93] wil 
het niet meewerken. Compromissen, zoals de Arnhemse wijk Malburgen-Oost met flatge-
bouwen in baksteen, bieden onvoldoende uitkomst. Geleidelijk naderen de verschillende 
kampen van architecten elkaar.[94] In het midden van de jaren 1950 komt het tot mengvormen: 
de ‘shake-hands-architectuur.’ Industrieel vervaardigde betonconstructies krijgen een jas 
van baksteen.[95] Het Genootschap legt er zich bij neer. Noodgedwongen.[96]
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Wederopbouw, 1945-1960
Na de bevrijding ziet het er goed uit. Architecten en stedenbouwers uit 
de Delftse School krijgen sleutelposities in de eerste fase van de weder-
opbouw. De voorkeur van deze stroming voor traditionele materialen 
en ambachtelijkheid verdraagt zich echter niet met de noodzaak om 
vooral snel, veel en betaalbaar te bouwen. Nu moet eerst iedereen zo 
snel mogelijk onder dak. Kwantiteit heeft voorrang boven kwaliteit. 
Het Genootschap, nog in belerende modus, worstelt en stribbelt tegen. 
Maar het vindt nauwelijks gehoor.

oorlog zwaar beschadigd.[81] En dat terwijl vrijwel meteen 

na de bevrijding een ongekende geboortegolf  intrad: de ba-

byboom.

CENTRALE LEIDING

Geconfronteerd met zoveel noden, nam de regering een voor 

Nederlandse verhoudingen vrij ongekende stap door op een 

veelheid aan terreinen de regie aan zich te trekken. Gelet op 

de oorlogsschade, die (omgerekend in geld van 2019) werd 

geraamd op omstreeks 140 miljard euro, had ze geen andere 

keuze. Ze deed het overigens met volledige democratische legi-

timatie, met steun van parlement, werkgevers en werknemers. 

Nederland overeind helpen was een gemeenschapstaak. 

Een bekend voorbeeld was de geleide loonpolitiek. De over-

heid hield de lonen laag om het bedrijfsleven in staat te stellen 

op gang te komen en te groeien. Ze wilde verder de vraag naar 

uit het buitenland te importeren goederen afremmen, aange-

zien het land amper deviezen had. De fysieke wederopbouw 

werd op soortgelijke leest geschoeid, want de opgave was gi-

gantisch. Naast de vele woningen waren ook nog eens 25.000 

bedrijven, 14.000 boerderijen, 1500 scholen, 900 kerken en 250 

ziekenhuizen verloren gegaan.[82] De vervangingsvraag over-

trof  de hoeveelheid beschikbare materialen vele malen, om 

over de benodigde financiële middelen maar te zwijgen. Dus 

nam de overheid de touwtjes in handen. Allereerst door prio-

riteit toe te kennen aan herstel van infrastructuur, bedrijven 

en agrarische sector. Daarnaast door herstel en vervanging 

van gebouwen te centraliseren.

Twee koninklijke besluiten definieerden de leiding over 

de wederopbouw en alles wat daarmee was verbonden, zoals 

onteigeningsprocedures.[83] De politieke verantwoordelijk-

heid kwam te berusten bij de minister van Openbare Wer-

ken en Wederopbouw, Johan Ringers, die in het begin van 

de bezetting de toenmalige wederopbouw had aangevoerd. 

Voor de uitvoerende taken kwam er een vijfhoofdig College 

BEROOID LAND

Na 5 mei 1945, de dag waarop Nederland zijn vrijheid her-

kreeg en de vertegenwoordiger van de Duitse militaire au-

toriteiten in het Wageningse hotel De Wereld de capitulatie-

voorwaarden ondertekende[78], maakte de feestvreugde snel 

plaats voor bezinning. Ruim 225.000 landgenoten, omstreeks 

2,7% van de totale bevolking van dat moment, overleefden de 

bezetting niet.[79] Onder hen zo’n 104.000 joodse medeburgers. 

Andere slachtoffers kwamen om door geweld, krijgshande-

lingen, uitputting, gebrek aan voedsel en medicijnen. Terwijl 

in die eerste weken van werkelijk herstel nauwelijks sprake 

kon zijn, begon de voorbereiding van de bevrijding van het 

nog door de Japanners bezette Nederlands-Indië. Even la-

ter, nadat Indonesische nationalisten de onafhankelijkheid 

hadden uitgeroepen, werd het de voorbereiding op de strijd 

om ginds orde op zaken te stellen. De regering aarzelde niet 

een massale troepenmacht naar de archipel te sturen.

Zo ontstond een samenleving waar nagenoeg alles urgent 

was. Vanaf  het eerste begin: meteen na de bevrijding bleek de 

voedselvoorraad zo klein dat er hooguit nog voor een week 

genoeg voor iedereen was.[80] Mogelijkheden om hierin op 

korte termijn verbetering te brengen, waren er amper. In 

de laatste maanden van de bezetting hadden de Duitsers zo 

ongeveer alles gedemonteerd en afgevoerd wat maar kon. 

Uit fabrieken roofden ze machines en grondstoffen (als die 

er nog waren); ze transporteerden treinen, vrachtwagens 

en andere vervoermiddelen naar Duitsland en voerden 

zelfs bielsen en bovenleidingen af. Veel wegen waren vaak 

beschadigd, vele bruggen gebombardeerd of  opgeblazen. 

Gelderland had er als zwaarst getroffen provincie het meest 

mee te maken.

En dan was er nog het probleem dat vóór de Duitse inval 

al bestond: het gebrek aan voldoende woningen. De nood 

was enkel groter geworden. Omstreeks 5,6% van de totale 

woningvoorraad, zo rond de 130.000 woningen, raakte in de 
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Schoonheidscommissie supervisie kreeg over wederopbouw-
projecten op de Veluwe en in de Achterhoek. Dat leidde meteen 
tot een meer dan verdubbeling van het aantal adviezen. Voor 
dit extra werk tastte het rijk in de buidel door het Genootschap 
een subsidie van 4500 gulden toe te kennen.[85] 

Hierdoor versterkte het Genootschap zijn positie als be-
dienaar van de gemeenten. Daar groeide weerstand tegen de 
regierol van de rijksoverheid uit vrees voor de eigen autonomie 
en mogelijke precedentwerking. In de Wederopbouwwet van 
1950 kwam de besluitvorming over wederopbouwplannen aan 
de gemeenteraden, terwijl het College van Algemeen Commis-
sarissen haar werkzaamheden beëindigde. Niettemin kwam 
de minister in 1952 met vergaande voorstellen, die hem de be-
voegdheid zouden geven om, onder meer, plafondhoogtes en 
aantal slaapkamers per woning vast te stellen. Zijn doel was 
het om het bouwen goedkoper te maken en daardoor grote 
aantallen woningen te kunnen blijven leveren. Het zou meer 
eenheid brengen in de vaak per gemeente verschillende be-
palingen in de bouwverordening. Dat de gemeenten hierin de 
zoveelste aanval op hun autonomie zagen, valt te begrijpen. 
Ook de Kamer vreesde voor een te vergaande standaardise-
ring. Paradoxaal genoeg leidde de afkeer van de centralistische 
tendenties van het rijk wel tot meer uniformiteit. In 1952 pre-
senteerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
een ‘Modelbouwverordening’, een compromis als uitkomst van 
het overleg met het rijk. Aangezien de meeste gemeenten deze 
gingen gebruiken, trad meer eenvormigheid in.[86]

Het Genootschap had behendig gemanoeuvreerd. Door 
op te komen voor de belangen van de Schoonheidscommissie 
had het tegelijkertijd de belangen van de gemeenten verde-
digd. Dat droeg ongetwijfeld bij aan de stijging van het le-
dental. In 1955 hadden alle Gelderse gemeenten zich bij het 
Genootschap aangesloten.[87] Niet alle leden wensten echter 
gebruik te maken van de Gelderse Schoonheidscommissie. 
Apeldoorn, dat een kwarteeuw eerder als eerste gemeente 

van Algemeen Commissarissen voor de Wederopbouw. Via 
stedelijke, regionale en provinciale bouwbureaus hield dit 
College overal controle. In dubbel opzicht: als een gemeente 
een stedenbouwkundige wilde aantrekken voor een weder-
opbouwplan, moest het College hiermee instemmen. Het uit-
eindelijke wederopbouwplan behoefde eveneens goedkeuring 
van het College, dat zo de inachtneming van welstandscriteria 
wilde waarborgen. Het liet zich hiertoe adviseren door de ste-
denbouwkundige en architect P. Verhagen.

Hiermee kreeg de Delftse School een dominante positie. 
Verhagen had dertig jaar eerder met Granpré Molière en ande-
ren een stedenbouwkundig bureau gesticht. Als adviseur van 
het College kon hij voor alle 31 Gelderse wederopbouwplan-
nen architecten aanstellen die de zaak van de Delftse School 
waren toegedaan. Onder hen Kraayenhagen, die tekende voor 
het wederopbouwplan van Renkum.[84] Voor een deel was deze 
eenzijdige esthetische keuze begrijpelijk, aangezien er voor 
grootschalige bouwactiviteiten geen geld en onvoldoende 
materiaal was. 

BESCHERMING EIGEN POSITIE

Het primaat van de Delftse School moest het Genootschap 
wel aanspreken. Toch was er bezorgdheid. Het Genootschap 
vreesde gevolgen voor de langere termijn. De voorgestelde 
organisatie van de wederopbouw zou ertoe kunnen leiden 
dat welstand in handen van een persoon kwam. Dan zou de 
Schoonheidscommissie buiten beeld raken. Dat was een risico 
voor de kwaliteit van de esthetische beoordeling ingeval die ene 
persoon zijn eigen smaak zou opleggen. Volgens het bestuur 
van het Genootschap bood een bredere beoordeling door een 
commissie meer waarborgen voor objectiviteit.

Contact hierover met minister Ringers bleek vruchtbaar. 
Het departement toonde zich begripvol en stelde zijn beleid bij. 
Verder benoemde het tien leden van de Schoonheidscommis-
sie tot gedelegeerden van wederopbouwprojecten, terwijl de 

[Afb.41] Burgemeester C.G. Matser en adviseurs van Gemeentewerken Arnhem bij een maquette voor de wederopbouw van Arnhem,  
c. 1945-1950. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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In het jaarverslag 1955 zet Kuijsten de resultaten van 35 jaar Genootschap op een rij. Op 
ingetogen wijze, maar zelfbewust en trots. ’Het zou te ver voeren, om alle onderwerpen op te 
sommen, waarmede het Bestuur zich in de loop van de jaren heeft beziggehouden. Toch is 
het interessant enkele daarvan in herinneringen te roepen’, schrijft hij.[103] De opsomming die 
hij laat volgen, moet ook in die dagen indruk hebben gemaakt.
Het Genootschap heeft zich onophoudelijk ingezet voor de brede doelstellingen waarmee het 
in 1919 van start is gegaan. Kuijsten noemt als voorbeelden, onder veel meer, het tegengaan 
van het dempen van grachten, het opkomen voor het behoud van waardevolle bomengroepen, 
een adres aan de Koninklijke Nederlandsche Petroleummaatschappij met het verzoek ‘ten 
bate van het natuurschoon tot een ernstige beperking van de reclame voor de verkoop van 
benzine te geraken’, tegenwerking van ‘het bouwen van zomeroptrekjes’ en een onderzoek 
naar ‘de vraag of de toepassing van asbest-golfplaten aan gebouwen in aesthetisch opzicht 
verantwoord kan zijn.’ Antwoord: ja, mits. 
De brede blik spreekt uit het verzoek aan de Gelderse Commissaris der Koningin om het 
tegengaan van ontsiering van het landschap ‘in groter verband te bezien.’ Er is meer nodig 
dan reclame – en ontgrondingsverordeningen, meent het Genootschap, dat alvast enkele 
thema’s benoemt: ‘verwaarlozing van ongebouwd, onroerend goed, voorzover zichtbaar vanaf 
de openbare weg’, ‘bodemvervuiling of onttrekking van water, wanneer waardevolle fauna 
of flora daarvan schade ondervinden’, ‘ontginningen in gebieden, welke uit een oogpunt van 
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natuurschoon beschouwd bijzonder waardevol zijn’ en nog veel meer. Het bestuur bepleit 
‘een provinciale schoonheidsverordening (...)  teneinde het gesignaleerde kwaad te kunnen 
bestrijden.’ 
En dan is er de niet aflatende zorg om, en ergernis over, de ontsierende reclame. Daar kunnen 
provincie en gemeenten meer doen: ‘Een verzorgde stads – of dorpskern is (...) een aanwijzing 
voor een goed bestuursbeleid.’
Kuijstens overzicht beslaat diverse pagina’s. Hij laat zien hoe uitgebreid de leden van het 
bestuur en de Schoonheidscommissie de hun toevertrouwde taken hebben ingevuld. En, 
meer nog, hoeveel tijd ieder van hen hieraan moet hebben besteed, tegen minimale of geen 
vergoeding. Het maakt de tevredenheid begrijpelijk. Ook omdat ‘thans alle Gelderse ge-
meenten zijn aangesloten.’ 
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[Afb.42] De ruilverkaveling van de komgronden in West Maas en Waal, 1956. Bron: Gelders Archief.
[Afb.43] Voormalig Boerenleenbank in Gendt. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.44] Boerderij Kleinenen Breedeler in Elst. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.45] Delftse School Woning in Bemmel. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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In 1949 ging dat nog gemakkelijk door het abonnementsgeld, 
dat vanaf  het begin nooit was verhoogd, iets op te schroeven. 
Omdat ook daarna de inkomsten niet in verhouding stonden 
met de werklast, volgde in 1953 het besluit over te stappen op 
een tariefstructuur.

Erg ondernemend was het bestuur verder niet. Nieuwe 
initiatieven ontplooide het nog wel op het gebied van de mo-
numentenzorg, door in 1956 zowel een Molenfonds en een Res-
tauratiefonds voor eenvoudige monumenten op te richten. Het 
adviseerde de provincie verder over ontgrondingen en de in-
richting van afvalplaatsen en stortte zich op de inrichting van 
campings en recreatieterreinen. Door de toenemende welvaart 
kregen Nederlanders meer vakantiedagen, terwijl ze geleide-
lijk beschikten over middelen om op bescheiden wijze verder 
te kijken dan de grens van eigen stad of  dorp. Kamperen werd 
populair. Dat had consequenties voor het landschap, want er 
moesten terreinen voor worden ingericht. De vormgeving van 
campings en van al langer verfoeide vakantiehuisjes had dus 
aandacht nodig.

Opvallend is de belerende toon die het Genootschap ook 
nu weer aansloeg. Met het gegeven dat kampeerders en an-
dere recreanten misschien gewoon even wilden luieren kon 
het niet uit de voeten. Liever benadrukte het de ‘opvoedende 
kracht’ die van een verblijf  in de natuur moest uitgaan. Zo’n 
veertig jaar na de oprichting van het Genootschap was het 
verheffingsideaal nog springlevend. De vereniging had een 
boodschap en een missie en bleef  de drang voelen om anderen 
van het eigen gelijk te overtuigen.

besloot alle bouwaanvragen aan de Schoonheidscommissie 
voor te leggen, stelde in 1952 een eigen schoonheidscommissie 
in. Met Zutphen en Arnhem was de relatie ingewikkeld, omdat 
in beide gemeenten het welstandstoezicht feitelijk door een 
persoon werd uitgeoefend, net als in Bemmel, Elst, Heteren, 
Gendt en Kesteren, later ook nog in Groenlo en Doesburg.[88]

CONSOLIDATIE OF STILSTAND?

In zijn al genoemde studie Op het kruispunt van oud en nieuw 
kenmerkt Yop Segers de periode tussen 1945 en 1961 met het 
woord consolidatie. Bijna alle Gelderse gemeenten maakten 
gebruik van de diensten van Genootschap en Schoonheidscom-
missie, het aantal uitgebrachte adviezen kwam tot niet eerder 
bereikte hoogten en zijn invloed bleef. ‘Over het algemeen was 
het Genootschap tijdens de jaren vijftig een tevreden vereni-
ging’, constateerde Segers in 1994.[98]

Met evenveel recht zou van stilstand kunnen worden ge-
sproken. Juist in deze periode, zeker na de eerste jaren van 
de wederopbouw, leek de tijd onder het Genootschap weg te 
lopen. De weerstand tegen de serieproductie van woningen 
was slechts een teken. Het Genootschap hield de idealen van 
Kraayenhagen hoog, maar die bleken niet bestand tegen de 
maatschappelijke noodzaak om in hoog tempo zo veel mogelijk 
woningen en andere gebouwen te realiseren.

Op andere terreinen deden zich vergelijkbare ontwikke-
lingen voor. Het streven naar ‘streekeigen’ boerderijen, waar-
voor Kraayenhagen nog een uitgebreide inventarisatie had 
gemaakt, viel vrijwel meteen in duigen. Naoorlogs Nederland 
had er geen aandacht voor. Er waren monden te voeden, de 
focus lag op een efficiënte productiewijze. Ruilverkavelingen 
maakten een einde aan versnippering van landbouwgrond, 
stroomlijnden de waterhuishouding, vergrootten de bereik-
baarheid van het platteland en boden gemeenten uitzicht op 
ruimte voor uitbreidingsplannen. Daarbij kwam nog de ver-
wachting dat schaalvergroting van de landbouw geboden was 
om te kunnen overleven. En dat terwijl door de oorlog alleen 
al in Gelderland rond de 2000 boerderijen verloren waren ge-
gaan.[99] Er ontstond een nieuw soort boerderij. Groter, met 
een ander aanzien, vaak uit meerdere opstallen bestaand en 
met een losstaande woning voor de boer en zijn gezin.[100] Niet 
naar de smaak van de Schoonheidscommissie, die er echter 
niets tegenin kon brengen.

De strijd tegen al te uitbundige reclame-uitingen liet een 
overeenkomstig beeld zien. Na 1945 pakte het Genootschap ook 
deze draad weer op, met nieuw elan. Zelfs ‘ontsierende gelei-
dingsmasten voor trolleybussen’ moesten het ontgelden.[101]  
Kuijsten trok er in 1958 zo’n 650 keer op uit om de situatie ter 
plaatse in ogenschouw te nemen. Dat viel op, de manier waar-
op Gelderland de ‘bonte en schreeuwerige reclamekoorts’ be-
streed, kreeg landelijke aandacht.[102] Hij wilde greep houden 
op een ontwikkeling die vanuit esthetisch oogpunt misschien 
minder gewenst was, maar ook onbeheersbaar. Nu de wederop-
bouw en de economie op stoom geraakten, nam ook het aantal 
reclame-uitingen exponentieel toe, aangezien de consumen-
ten geleidelijk meer te besteden hadden. Voorschriften waren 
welkom, maar aan handhaving viel nauwelijks nog te denken. 
In 1962 besloot de provincie de beoordeling niet meer aan het 
Genootschap over te laten.

ZELFGENOEGZAAMHEID 

De zelfgenoegzaamheid van het Genootschap was onver-
mijdelijk. Het aantal door de Schoonheidscommissie uit te 
brengen adviezen nam toe. Het vele hiermee gemoeide werk 
noodzaakte tot twee keer toe om meer inkomsten te verwerven. 

[Afb.46, Pagina’s uit jaarverslagen van Gelders Genootschap (1956 en 1957)
Afb.47] waarin stil werd gestaan bij de vele reclames aan gebouwen en zelfs aan 

bomen. Bron: Jaarverslag Gelders Genootschap, 1956 en 1957.
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1960
Voorstel welstands-
advisering onder  
te brengen bij nieuwe 
stichting.  

1961
Monumentenwet.  

1962
Provincie laat beoordeling 
reclame niet langer aan 
Schoonheidscommissie. 
Vaststelling nieuwe Woning-
wet. Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Vaststelling 
nieuwe statuten.  

1963
Benoeming nieuw bestuur. 

1964
Ir. A.M. Kuijsten kondigt 
afscheid aan.  

1965
Inwerkintreding nieuwe 
Woningwet.  

1966
Tien gemeenten  
beleggen welstands-
advisering buiten 
Genootschap. 
 

1967
Gelderse Schoonheids-
commissie wordt Gelderse 
Welstandscommissie.  
Nog eens zes gemeenten 
halen welstandsadvies weg 
bij Genootschap.  

1968
E.F. Maas directeur Gelders 
Genootschap. Aanstelling 
rayon-architecten.  

1969
Congres over welstand, 
Arnemuiden. Verhuizing 
bureau naar Presikhaaf. 

1970

1971
Voorstel functionele 
commissie restauratie-
plannen.  

1972
Congres welstandsbeleid. 
Arnhem. Functionele commis-
sie ‘woon en woonomgeving’. 
Functionele commissie 
‘bebouwing en inrichting 
buitengebieden’. 
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1973

1974

1975

1976
Oprichting Gelderse 
Monumentencommissie. 

1977
Bureau verhuist naar 
oranjerie Zypendaal. 
Negen gemeenten  
sluiten zich weer 
aan bij Gelderse 
Welstandscommissie. 

1978

1979

1980

1981

1982
Opheffing functionele 
commissies.  
Ontslag-aanvraag vijf 
rayon-architecten. 

1983
Kabinet wil 
welstandstoezicht 
afschaffen.  

1984
Wet op de Stads –  
en Dorpsvernieuwing. 
Rapport-Nelissen over 
integraal beleid. Tweede 
Kamer neemt motie-Van 
Noord aan over behoud 
welstandstoezicht. 

1985
Ledenvergadering 
besluit tot integrale 
welstandszorg.  

1986

1987
Genootschap en 
Gelderse Monumenten-
commissie uit elkaar. 
Indienstneming 
monumenten-
deskundigen.  

1988
Nieuwe  
Monumentenwet. 

1989
70-jarig jubileum 
Gelders Genootschap. 

1990
Apeldoorn. Bemmel 
en Zevenaar dragen 
welstandszorg weer  
op aan Genootschap. 

1991

1992

1993
Mook en Middelaar  
draagt welstandszorg 
op aan Genootschap.  

1994
Viering 75-jarig bestaan. 
Pensionering directeur 
E.F. Maas. Presentatie 
75-jarig jubileumboek. 
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NIEUWE WETGEVING

In de overgang van de jaren 1950 naar de jaren 1960 werkten rege-
ring en parlement aan verschillende wetten om greep te krijgen 
op de indeling van de ruimte en de vormgeving van de gebouwde 
omgeving. Voor het Genootschap was de nieuwe Woningwet de 
belangrijkste. De voorbereidingen waren al eerder begonnen, 
maar kwamen in de bezettingsjaren stil te liggen. Daarna was 
er nog veel tijd nodig om tot besluiten te komen. Het traject van 
wetsontwerp tot vaststelling in 1962 nam ruim zes jaar in beslag, 
terwijl de wet op 1 augustus 1965 van kracht werd.

Tijdens de behandeling van het ontwerp kwam welstand ge-
regeld aan de orde. Het kabinet had de ambitie om ‘de ontsiering 
van stad en land door daarin niet passende bouwsels’ een halt 
toe te roepen. De Tweede Kamer schroefde de formuleringen 
nog wat verder aan, waardoor welstand voor het eerst en meteen 
stevig in de wet werd verankerd. Na inwerkingtreding waren 
gemeenten gehouden om in de bouwverordening bepalingen 
op te nemen over ‘in ieder geval het uiterlijk [van gebouwen], 
zowel op zichzelf  als in relatie tot de omgeving.’[1] Het toezicht, 
uit te oefenen door ‘een deskundig college’, zou zich uitstrekken 
over alle bouwplannen; de welstandscommissie kreeg zelfs de 
bevoegdheid uitspraken te doen als ze op verval en slecht on-
derhoud stuitte.

Voor sommigen had het nog verder mogen gaan. Bijvoor-
beeld voor jhr. M.J.I. de Jonge van Ellemeet, van 1941-1963 be-
stuurslid van het Genootschap.[2] In opdracht van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) had hij de consequenties 
van de nieuwe wet doorgelicht. Hij pleitte er vergeefs voor 
welstand een plaats te geven bij de totstandkoming van ste-
denbouwkundige ontwerpen. Graag zag hij daarnaast de tijd als 
een extra omgevingsfactor in de wet opgenomen, door mogelij-
ke toekomstige ontwikkelingen bij de advisering te betrekken. 
Het kwam er niet van. De VNG volgde wel zijn lijn door ‘de te 
verwachten ontwikkeling’ als mee te wegen welstandscriteri-
um op te nemen in haar Modelbouwverordening, waarin ze de 

nieuwe Woningwet voor de gemeenten vertaalde. Aangezien 
het merendeel van de aangesloten gemeenten dit model als ba-
sis nam voor de eigen bouwverordening, vond De Jonge van 
Ellemeets inzicht brede verspreiding. De gemeenten gingen 
hierdoor verder dan de wet.

Of  ze zich daarvan bewust waren, is overigens de vraag. Er 
kwam veel meer op de gemeenten af: ook de Monumentenwet 
(1961) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1962) brachten 
nieuwe taken, bevoegdheden en procedures met zich mee. De 
diverse wetten hadden gemeen dat ze samenhang aanbrachten 
tussen alles wat inzake de indeling en inrichting van de openba-
re ruimte tot dusverre versnipperd of  onuitgewerkt was geble-
ven, maar het vroeg tijd om alle consequenties en implicaties 
te kunnen overzien.

IDENTITEITSCRISIS

Terwijl de rijksoverheid de nieuwe wetten afkondigde, verkeer-
de het Genootschap in een fase van onzekerheid. Het gaat niet te 
ver om van een identiteitscrisis te spreken. Omstreeks veertig 
jaar na de oprichting lag er de vraag hoe het verder moest. De 
bouwactiviteiten van de jaren 1950 legden groot beslag op de 
Gelderse Schoonheidscommissie. Maar de leden verrichtten 
hun arbeid nog steeds in eigen tijd en Kuijsten, nog altijd se-
cretaris-penningmeester van het bestuur en voorzitter van de 
Schoonheidscommissie, kon niet eindeloos de rol van spin in het 
web blijven vervullen. Daarvoor speelde te veel, zelfs voor de on-
vermoeibare Kuijsten die in 1957 zijn zeventigste verjaardag had 
gevierd. Bezinning op zowel de taken als de organisatie daarvan 
was daarom geboden. Een commissie, met naast Kuijsten De 
Jonge van Ellemeet en architect W.J. Gerretsen, studeerde op 
oplossingen. In haar rapport, gepresenteerd in 1960, stelde ze 
voor het welstandstoezicht op eigen benen te zetten. Misschien 
omdat een der grote doelstellingen was gerealiseerd: de nieuwe 
Woningwet stelde welstandstoezicht verplicht en droeg die taak 
op aan de gemeenten. Het kwam er daarom op aan de gemeen-

Van schoonheid naar welstand
In het begin van de jaren 1960 belandt het Genootschap in een iden-
titeitscrisis. Het overweegt de welstandszorg over te dragen, hoewel 
de nieuwe Woningwet daaraan strengere eisen stelt dan ooit. Als de 
overdracht niet doorgaat, volgt de stap naar professionalisering. Het 
Genootschap opent in 1967 een bureau en stelt daarna een directeur 
en medewerkers aan. Vanaf  nu koerst het in de richting van integrale 
advisering die het altijd heeft gewild. De focus verschuift van object 
naar omgeving.
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[Afb.01] Flatgebouw in de Molukkenstraat, Nijmegen, 1964. Bron: Foto Akzo Nobel Nederland BV, Gelders Archief, Arnhem.
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ten rechtstreeks te betrekken en vooral zeggenschap te geven. 
Na overleg met de Gelderse afdeling van de VNG kwam er een 
voorstel tot oprichting van de Stichting Welstandstoezicht in de 
provincie Gelderland. Het Genootschap zou de welstandsadvi-
sering hieraan overdragen en een zetel krijgen in het bestuur 
van de nieuwe stichting.

Hiermee nam het Genootschap eigenlijk afscheid van wat 
veertig jaar lang de ziel van zijn werk was geweest. Natuurlijk 
had het altijd meer gedaan, vanuit de brede doelstelling ‘bevor-
dering en instandhouding.’ De werkzaamheden op gebied van 
landschapszorg, reclame, monumentenzorg en de eerste aanzet-
ten tot landschaps – en streekplannen waren echter in belang-
rijke mate de keerzijde van dezelfde welstandsmunt. Daarin 
ging het immers om het gebouw in zichzelf  en om zijn plaats in 
de omgeving. Een volgende commissie, benoemd in 1962, kreeg 
de opdracht om in beeld te brengen wat na de overdracht van de 
welstandsadvisering de rol en betekenis van het Genootschap 
zou kunnen zijn. Ze vond die in de bevordering van ‘schoonheid 
in de meest uitgebreide zin’ en in de instandhouding van wat 
‘esthetisch, archeologisch, historisch en landschappelijk’ van 
waarde was voor de provincie. Het bestuur zou hiertoe breder 
moeten worden samengesteld door afgevaardigden van andere 
instellingen op te nemen.[3]

Of dit het Genootschap echt nieuwe impulsen had kunnen 
geven, valt te betwijfelen. Er waren immers al diverse ande-
re instanties op deze gebieden actief, maar wellicht had het 
Genootschap meer afstemming en coördinatie kunnen gene-
reren. De algemene ledenvergadering stelde eind 1962 nieu-
we statuten vast. In juli 1963 trad een nieuw bestuur aan, met 
daarin afgevaardigden van gemeenten, provincie, de Gelderse 
Waterschapsbond, de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten, 
Heemschut, Natuurmonumenten, de Bond van Hoofden van Ge-
meentewerken, Staatsbosbeheer, BNA en de Gelderse VVV. Het 
toonde meteen zijn ambitie, door een Monumentencommissie 
en een Landschapscommissie in te stellen.

OPNIEUW DE ZIJNSVRAAG

Vrijwel meteen hierna kwam de zijnsvraag opnieuw ter tafel. 
De Stichting Welstandstoezicht kwam niet van de grond omdat 
de stichtingsvorm democratische controle door de gemeenten 
bemoeilijkte. Uiteindelijk bleef  het welstandstoezicht bij het 
Genootschap. Nu zag het zich genoodzaakt het ooit geparkeer-
de voornemen een bureau op te richten alsnog te realiseren. 
Dat zou het werk van de Schoonheidscommissie, zoals overeen-
gekomen tijdens de gedachtevorming over de nieuwe stichting, 
coördineren en ondersteunen. Gelderland, zo was het plan, zou 
worden verdeeld in regio’s waar subcommissies de welstands- 
toetsing voor hun rekening zouden nemen. 

Soepel ging het echter niet. De identiteitscrisis trok een 
zware wissel op het Genootschap. Door overlijden of  aftre-
den van bestuursleden met een lange staat van dienst leek de 
bezieling verder af  te nemen. Ook Kuijsten, die zich ergerde 
aan het schemergebied waarin ‘zijn’ Genootschap verkeerde, 
kondigde in 1964 zijn aftreden aan. Door de combinatie van 
besluiteloosheid en onzekerheid trokken bovendien zestien 
gemeenten zich terug uit de Schoonheidscommissie. Op het 
moment dat de nieuwe Woningwet van kracht werd, 1 augustus 
1965, was immers nog steeds onduidelijk hoe het welstand-
stoezicht in Gelderland gestalte zou krijgen. Daarop wilden 
ze niet wachten, terwijl ze zich tevens stoorden aan de in hun 
ogen te trage afhandeling van de adviesaanvragen. Tekenend 
is verder dat het jaar 1965 verstreek zonder de gebruikelijke 
jaarvergadering. 

WELSTAND ONDER VUUR

En dan was er nog een andere ontwikkeling die eveneens van 
invloed was. Onder architecten, bestuurders en ambtenaren 
kwam de vraag op naar de waarde en de zin van welstands-
advisering. Jaren achtereen kregen steden en dorpen nieuwe 
wijken die onder druk van de woningnood vrijwel fabrieksmatig 
werden opgetrokken. Het ontwerp was grotendeels in handen 

[Afb.02] Speelgelegenheid in het Immerloo Park met op de achtergrond de flatgebouwen van de nieuwe wijk Immerloo, Arnhem, 1972.  
Bron: Foto Gemeentearchief Arnhem, Gelders Archief, Arnhem.
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Het Genootschap ziet vroeg de groei van het toerisme met bezorgdheid aan. Al in 1954 staat 
het stil bij het ‘kampeervraagstuk.’ Campings schaden het landschap, kampeerders verstoren 
de rust in de natuur.[4] Het zijn aanzetten voor latere discussies over massatoerisme en de ge-
volgen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en erfgoed. In de Algemene Ledenvergadering van 
1962 vraagt mr. H.J. Steenbergen, kantonrechter te Groenlo, aandacht voor het bermtoerisme. 
Een jong fenomeen: recreanten parkeren hun vervoermiddel in de berm om voorbijgangers 
en auto’s te kijken. Op de Veluwe en in de Achterhoek leidt dit tot opstoppingen. Steenbergen 
attendeert op nóg een gevolg: ‘Het gevaar ligt ook bij de jonge Duitser, die op zijn Moped naar 
de Achterhoek komt, zich daar gedraagt als een kampeernozem en zijn driften uitleeft op de 
minderjarige vrouwelijke jeugd.’  De onverlaten schaken ‘meisjes van veertien of vijftien jaar’, 
met wie ze de nacht doorbrengen in hun tenten. Hij vraagt internationaal optreden, ter bescher-
ming van deze ‘bromfietsbruiden.’ [5] Steenbergens opmerkingen halen de landelijke en regionale 
pers.[6] De Friese Koerier benadrukt dat ‘ouders en opvoeders, onderwijzers en geestelijken’ 
de taak hebben ‘om de bedreigde kinderen voor de manieren der Duitse ,,Halbstarken” te 
waarschuwen.’ Een verwijzing naar de recente geschiedenis ontbreekt niet: ‘Daarnaast zal (…) 
niemand zich behoeven te generen om de knapen (…) onmiskenbaar duidelijk te maken dat 
Nederlanders, bij alle verzoeningsgezindheid, op bepaalde invasies nog steeds niet gesteld 
zijn.’ [7]  De aandacht heeft succes: de minister van Justitie geeft de politie in april 1963 opdracht 
zich misdragende Duitse jongeren over de grens te zetten.[8]
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[Afb.03] [Kader] De Waterstraat in Tiel met de pas geopende Hema, 1961. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.04] Op 21 maart 1966 werd in het Huis der Provincie, Arnhem, afscheid genomen van ir. A.M. Kuijsten.  

Voorzitter van het Gelders Genootschap, ir. C. Staf, schudt hem de hand. Bron: Y. Segers, Op het kruispunt van 
oud en nieuw. Het Gelders Genootschap, 1919-1994. 75 jaar op de bres voor de schoonheid van Gelderland (1994).

[Afb.05] Straatbeeld van Nijkerk, 1961. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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[Afb.06] Groot contrast tussen de nieuwe studentenflats (Asserpark en Hoevestein) en het boerenland van Wageningen, 1967.  

Bron: Nationaal Archief/ Heidemij.
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Zoveel nieuwe wetten tegelijk maakt zowel het Genootschap als de gemeenten nerveus. 
Directeur Erno Maas blikt op deze periode terug met een anekdote over een gesprek met 
een burgemeester. Deze heeft hem en de rayonarchitect uitgenodigd om zijn ontstemming 
kenbaar te maken. In een advies heeft de commissie opgemerkt ‘dat het stedebouwkundig 
plan van de geplande nieuwbouwwijk als droog zand aan elkaar hing.’ [22]

Maas en zijn metgezel lichten hun standpunt toe. De opdracht, vanuit de wet, om het gebouw 
te beoordelen ‘in relatie tot zijn omgeving’ impliceert ook een standpunt over die omgeving. 
En daarmee, zo nodig, eveneens kritiek op een bestemmingsplan. Het valt verkeerd. De 
burgemeester, kennelijk niet op de hoogte van de desbetreffende artikelen in de Woningwet 
1965, steekt zijn irritatie niet onder stoelen of banken. ‘Wij willen een advies over hèt gebouw.’ 
En vooral niet meer: ‘De omgeving van dat gebouw en de te verwachten ontwikkeling van de 
gebouwde omgeving is verboden terrein voor de welstandscommissie.’ Tot overeenstemming 
komen de gesprekspartners dan ook niet. ‘Woedend bulderde hij ons op de gang nog na, dat 
hij het ‘hogerop’ zou zoeken’, herinnert Maas zich in 1994.
Het voorval, aldus Maas, illustreert hoe traag de bepalingen van de nieuwe Woningwet inslijpen. 
Nog lang gaan gemeenten ervanuit dat welstand enkel inhoudt: ‘Is het gebouw op zich lelijk of 
mooi?’ Hij verklaart het uit de neiging van gemeenten om stedebouw te beschouwen als een 
‘beheerssysteem.’ Ze focussen op de te volgen procedures. Die moeten goed verlopen, ‘een 
inhoudelijke discussie over wat men nu wilde ontwerpen’ komt hierdoor niet van de grond. 
Een integrale benadering evenmin, met volgens Maas teleurstellende gevolgen. Door de 
scheiding tussen architectuur en stedenbouw ontstaan eilanden in de gebouwde omgeving. 
Het stedelijk landschap fragmenteert, waar het volgens Maas zou moeten samenhangen. 
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van stedenbouwkundigen en bouwondernemers, die complete 
plannen op tafel legden. Een welstandstoets kwam er niet aan 
te pas. Hierin had De Jonge van Ellemeet verandering willen 
brengen door zijn voorstel de welstandsadvisering te betrekken 
bij de ontwikkeling van de plannen. Hij had er geen steun voor 
gevonden. Nu het land volstroomde met voorgeprogrammeer-
de wijken zonder verband met de historie van de plek of  de daar 
gangbare bebouwing, traden de nadelen in het oog. De nieuwe 
wijken leken onderling uitwisselbaar, Voor wat eigen was en 
plaatselijke of  regionale identiteit uitdroeg of  ondersteunde, 
was geen plaats. Dat de woningen ruimer van opzet waren, 
meer licht en lucht boden, en de nieuwe wijken doorgaans veel 
groen kenden en een doordacht verkeersplan, maakte voor de 
beeldvorming geen verschil.

Dit was wat het Genootschap nog niet lang geleden had 
gevreesd. Noodgedwongen hadden de kleinschaligheid en 
ambachtelijkheid van de Delftse School moeten wijken voor 
industriële bouwproductie. Daardoor kon de samenleving 
steeds beter voldoen aan de vraag naar woningen, maar ver-
loor de gebouwde omgeving aan herkenbaarheid, variatie en 
menselijke maat. Dat brak de welstandsadvisering op. Hier had 
ze volgens critici haar betekenis moeten bewijzen. In plaats 
daarvan richtte ze zich, in de ogen van haar critici, vooral op 
bouwplannen van meer gegoede burgers die over de middelen 
beschikten zelf  een woning te (laten) ontwerpen en bouwen. 
Onder invloed van de opstekende maatschappijkritische wind 
klonk het geluid om er dan maar mee op te houden óf  het toe-
zicht anders in te richten. 

Tijdens een congres over welstandscommissies in 1969, 
georganiseerd door de Federatie Welstandstoezicht en het 
Genootschap Architectura et Amicitia, vielen harde woorden. 
De jonge architect Herman Hertzberger wilde er helemaal niet 
meer van weten. Hij legde de vinger op het gebrek aan trans-
parantie en democratie. Gebouwen mochten niet aanstootge-
vend zijn, maar nergens lag vast wat daaronder werd verstaan.  

Een andere spreker, ir. N. de Boer, directeur van de Provinciale 
Planologische Dienst van Zuid-Holland, benadrukte de nivel-
lerende kant van het welstandstoezicht, met zijn neiging tot 
compromissen. Overleving was in zijn ogen enkel mogelijk als 
welstandscommissie volledig in de openbaarheid handelden 
en burgers inspraak kregen.

De Federatie trok zich de kritiek aan. Ze benoemde een 
werkgroep om te bepalen hoe het anders moest en kon. Voor-
zitter werd Erno Maas, inmiddels de eerste directeur van het 
bureau van het Gelders Genootschap.[9]

NAAR EEN NIEUW BEGIN

In dit voor welstand ongure klimaat presenteerde het bestuur 
in het najaar van 1966 zijn plannen voor de nieuwe situatie. 
Ze behelsden allereerst een veranderde organisatie van de 
welstand, ongeveer zoals die eerder onder de vleugels van 
de Stichting Welstandstoezicht gestalte had moeten krijgen. 
Decentralisatie was hierbij het leidende beginsel. Gelderland 
werd verdeeld in regio’s met elk een eigen subcommissie die 
het advies zou formuleren. Mochten ze daar niet uitkomen, dan 
konden ze zich wenden tot de plenaire welstandscommissie.

Om deze andere opzet mogelijk te maken, zou het bureau 
zorgdragen voor de noodzakelijke ondersteuning, onder aan-
voering van de directeur, tevens secretaris van de welstands-
commissie en als zodanig de belichaming van de eenheid van 
advisering. De Gelderse Schoonheidscommissie zou tegelij-
kertijd van naam veranderen en als Gelderse Welstandscom-
missie verder gaan.

De ledenvergadering stemde in met de plannen. In juni 
1967 werd het bureau geopend, in twee kamers van een woning 
aan de Bouriciusstraat in de Arnhemse Burgemeesterwijk. 
Tegelijkertijd ging de werving van de directeur van start. De 
al genoemde bouwkundige Erno Maas, tot dat moment secre-
taris van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, trad 
op 1 juli 1968 als zodanig in dienst.

[Afb.07] [Kader] De Nijmeegseweg tussen Arnhem en Nijmegen, 1968. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
[Afb.08] Nieuwe eengezinswoningen en flatgebouwen in Tiel, jaren ‘60. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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klakkeloos over te nemen, waardoor sinds lang gevestigde po-
litieke partijen langzaam aan aanhang inboetten. Het moest 
anders en vooral democratischer. Inspraak werd een magisch 
begrip en er groeide afkeer van de paternalistische en regen-
teske houding van bestuurders en instanties die pretendeer-
den te weten wat goed was. De eerste kerkgangers bleven op 
zondag weg, de seksuele moraal werd vrijer, gezag werd niet 
meer verleend maar moest worden verworven. 

Er waren er die de veranderingen onder meer relateerden 
aan eerst de woningnood en vervolgens de eentonigheid van de 
nieuwbouwwijken.[14] De cabaretier Wim Sonneveld bezong het 
ongenoegen daarover in zijn lied Het Dorp, dat zou uitgroeien 
tot een evergreen. Het was als nostalgie verhulde maatschap-
pijkritiek, waarin hij de authenticiteit van de wereld van zijn 
jeugd (feitelijk die van zijn toenmalige levenspartner) afzette 
tegen de gekunstelde ‘nieuwe tijd’, waarin mensen wonen ‘in 
betonnen dozen/met flink veel glas, dan kun je zien/hoe of  het 
bankstel staat bij Mien/en d’r dressoir met plastic rozen.’[15] 
Het dedain waarmee architecten over welstandstoezicht oor-
deelden, viel samen met een breder ongenoegen over de saaie 
resultaten van de strijd tegen de woningnood. 

DEFTIGE OUDE HEREN

In zijn terugblik uit 1994 kwam Maas te spreken over de groei-
ende kloof  tussen wat was en wat werd gevraagd. Hij beschreef  
zijn sollicitatiegesprek dat plaatsvond in het gemeentehuis van 
Renkum in Oosterbeek. De ruimte van het nieuwe bureau in 
de Bouriciusstraat was te klein voor bestuursvergaderingen. 
Burgemeester Matzer van Bloois van Renkum, op dat moment 
de voorzitter van het Genootschap, stelde graag ‘zijn’ gemeen-
tehuis ter beschikking. Het was de grootste en laatste schepping 
van Granpré Molière, de voorganger van de Delftse School.[16] 
Maas trof  er ‘enkele deftige oude heren’, die hem hun kritiek 
op zijn haarlengte en de kleur van zijn sokken niet bespaarden 
maar hem wel aanstelden.

WAT NIET WAS MAAR MOEST KOMEN

Maas wachtte een grote opgave. ‘Ik moest beginnen aan iets 
wat er niet was, maar wat er wel komen moest en waarvan ik 
de uitkomst niet kende’, schreef  hij ietwat cryptisch bij zijn 
afscheid in 1994.[10] Het meest urgent was de vormgeving van 
de welstandsbepalingen uit de nieuwe Woningwet, die immers 
al enkele jaren van kracht was. De voortgaande onmacht van 
het Genootschap had inmiddels 22 gemeenten doen besluiten 
elders hun welstandstoezicht in te kopen. Bij de overblijvende 
gemeenten, zeker de kleinere, raakten de bomen door het bos 
uit het zicht door alle nieuwe wetgeving. Het was te veel en te 
veel opeens. ‘Bestuurlijk bestond er daardoor vooral bij klei-
nere gemeenten een bijna-infarct’, constateerde Maas in 1994. 

De implicaties van de nieuwe voorschriften waren echter 
ook voor het Genootschap bijna een brug te ver. ‘De meeste 
commissieleden zetten hun vertrouwde maar inmiddels ach-
terhaalde werkwijze, de objectgerichte advisering volgens het 
criterium: voldoet het gebouw op zichzelf  aan redelijke, esthe-
tische eisen, gewoon voort. De stedebouwkundige dimensie 
van de wettelijke welstandsbepaling, dat men bij het adviseren 
over bouwplannen ook de omgeving erbij moet betrekken, 
werd volledig genegeerd.’[11] Indachtig de aanzwellende kri-
tiek kwam hem dat als riskant voor: ‘Wanneer het welstands- 
toezicht zich bleef  beperken tot het achteraf  beoordelen van 
afzonderlijke bouwplannen zou het weldra achter het net vis-
sen.’[12]

Hier werd het bovendien extra ingewikkeld. Maas’ benoe-
ming viel samen met een maatschappelijk kantelmoment. In 
de Nederlandse samenleving was een veranderproces in wer-
king getreden, waardoor steeds meer mensen kritische vragen 
gingen stellen. De periode van wederopbouw was voorbij, de 
economie floreerde, de lonen waren drie jaren achtereen zo 
spectaculair gestegen dat het woord ‘loonexplosie’ ontstond.[13] 
Het was alsof  er een kurk van de fles ging. Vooral jongeren 
bleken niet bereid om door de traditie overgeleverde waarden 

[Afb.09, Prinses Margriet opent op 20 mei 1966 het nieuwe gemeentehuis 
Afb.10]  van Renkum. Bron: Nationaal Archief/ Jac. De Nijs/ Anefo.

[Afb.11] Het gemeentehuis van Renkum werd in 1964 - ‘66 naar ontwerp van  
M.J. Granpré Molière gebouwd, als sluitstuk van de Wederopbouw- 
periode in Renkum. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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werden opgericht, een voor ‘woon en woonomgeving’, de 
andere voor ‘bebouwing en inrichting buitengebieden.’ De 
achterliggende gedachte was om via deze commissies vroeg-
tijdig betrokken te raken en multi-disciplinair en integraal 
te kunnen werken. Het was er echter niet het moment voor. 
De gemeenten vroegen er niet om.

DE TIJD VOORUIT

De mislukking van de functionele commissies toont aan dat het 
Genootschap op doordachte wijze wilde anticiperen op komen-
de ontwikkelingen. Nieuwe wetten, zoals de Wet op de Stads – 
en Dorpsvernieuwing (1984) en de Monumentenwet (1988), be-
streken deels dezelfde terreinen. De Wet op de Stads – en Dorps-
vernieuwing wilde bijvoorbeeld voorwaarden scheppen voor 
‘de stelselmatige inspanning zowel op stedebouwkundig als op 
sociaal economisch, cultureel en milieuhygiënisch gebied, ge-
richt op behoud, herstel, verbetering, herindeling of  sanering 
van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied.’[23] 
Ze benadrukte de onderlinge verbinding van de verschillende 
genoemde deelterreinen. Alle te nemen maatregelen betroffen 
immers hetzelfde gebied. De welstandscomponent was impli-
ciet aanwezig in de ambitie om te behouden of  te herstellen en 
verbeteren. Te meer omdat de Woningwet 1962, van kracht sinds  
1 augustus 1965, nadrukkelijk had gestipuleerd dat ook de 
omgeving in de beoordeling van het object moest worden be-
trokken.

Voor de Monumentenwet van 1988 gold hetzelfde. Zeker 
waar ze, naast individuele monumenten, ook (beschermde) 
stads – en dorpsgezichten opnam. De overlap tussen de diverse 
wetten was dus zichtbaar aanwezig en nodigde uit tot een meer 
integrale en multidisciplinaire aanpak. Dit kwam de kwaliteit 
ten goede en was bovendien efficiënter.

Deze gedachten en inzichten bewogen het Genootschap 
om de functionele commissies in te stellen. Ze zouden kunnen 
begeleiden en vakgebieden verbinden, zodat welstand niet 

‘Het was de periode dat normen en waarden die tot dan 
toe voor goed waren aangenomen, ter discussie kwamen te 
staan’, stelde hij in 1994 vast. Hij kreeg er na indiensttreding 
meteen mee te maken, toen hij zich genoodzaakt zag de oude, 
sinds lang ingeslepen manier van werken te doorbreken. Een 
reorganisatie volgde, gebaseerd op de plannen waartoe het 
bestuur in 1966 had besloten. Maas stelde de oorspronkelijke 
plannen bij om de door hem noodzakelijk geachte professi-
onalisering te bespoedigen. De Welstandscommissie werd 
gedecentraliseerd. Er kwamen zes regio’s met een eigen sub-
commissie. Onder voorzitterschap van de burgemeester van 
een van de inliggende gemeenten bestonden ze uit drie leden: 
een van de door Maas aangenomen rayonarchitecten in dienst 
van het Genootschap en twee particuliere architecten.

Daarbij streefde Maas naar verbreding, als opmaat naar 
een meer integrale aanpak. Hij schakelde andere disciplines 
in, zoals stedenbouwkundigen, planologen en landschapsar-
chitecten, om tot een breder oordeel te kunnen komen. De 
commissie zou dan haar blik verruimen, terwijl de focus 
verschoof  van object naar omgeving. Zo kon recht worden 
gedaan aan de gewenste versterking van de banden tussen ar-
chitectuur en stedenbouw en de welstand worden vernieuwd. 
Niet iedere gemeenteambtenaar en gemeentebestuurder was 
daarmee overigens gelukkig. Het verwijt viel dat de commis-
sie zich waagde op terreinen waar ze niet thuishoorde.

Als om de nieuwe koers zichtbaar te maken, verhuisde 
het bureau in april 1969 naar het winkelcentrum Presikhaaf. 
Het was meer dan een symbolische keuze, het winkelcentrum 
en zijn omgeving golden als de belichaming van een nieu-
we tijd met een maakbare samenleving.[17] Volgens dagblad 
Trouw noemde ‘een aantal deskundigen’ het winkelcentrum 
als ‘het mooiste van Europa.’[18] Rijkswaterstaat droeg hier-
aan bij door er als volgende innovatie een kantoortoren van 
achttien verdiepingen naast te zetten.[19] Voor Nederlandse 
begrippen was deze van de Amerikaanse shopping malls af-
geleide vorm van winkelconcentratie zo nieuw, dat de jour-
nalist zich geroepen voelde het begrip ‘one-stop-shopping’ uit 
te leggen: ‘d.w.z.: stoppen met auto, bromfiets of  rijwiel en 
dan op een beperkt oppervlak in één ronde de boodschappen 
afwerken.’[20] Wel voelde Arnhems burgemeester C. Matser 
zich bij de opening geroepen te reageren op de kritiek dat het 
gemeentebestuur door medewerking aan grootschalige win-
kelcentra het oude stadshart schade aandeed: ‘De oude stad 
kan, mits zij haar tijd verstaat, samen met de nieuwe centra, 
een goede functie blijven vervullen.’[21] Hier kreeg de nieuwe 
samenleving vorm. En het Genootschap zat er middenin.

TOEZICHT WORDT ZORG

Met zijn maatregelen speelde Maas behendig in op de nog 
lopende welstandsdiscussie. Hij was immers ook de voorzitter 
van de werkgroep die voor de Federatie Welstandstoezicht 
nieuwe wegen moest verkennen. Het Genootschap behoorde 
daarom met de Federatie tot de organisatoren van het congres 
‘Welstandsbeleid in de toekomst’, dat op 21 april 1972 plaats 
vond in het Provinciehuis in Arnhem. Hier werd de basis 
gelegd voor een andere inrichting van het begrip welstand. 
Er groeide consensus over een verschuiving van toezicht 
achteraf  naar vroegere betrokkenheid, en naar integrali-
teit en meer samenwerking met monumentenzorg en andere 
disciplines.

In de geest van de uitkomsten van het congres durfde 
het Genootschap het aan om langs de weg van experimenten 
vroegtijdig betrokken te raken bij ruimtelijke plannen. Twee 
functionele commissies, niet zijnde welstandscommissies, 

[Afb.12] Directeur Erno Maas in het nieuwe kantoor in Presikhaaf.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.13] Secretaresse Thea Jongbloed in het kantoor in Presikhaaf.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.14] In april 1969 verhuisde het bureau van het Gelders Genootschap naar het nieuwe winkelcentrum Presikhaaf.  
De foto is gemaakt bij de opening van de voetbrug, 16 mei 1970. Bron: Gelders Archief, Arnhem.
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REGERING WIL VAN WELSTAND AF

Dit trad aan het licht bij het aantreden van het eerste kabi-
net-Lubbers in 1982. De nieuwe regering wilde de impasse 
doorbreken waarin Nederland zich volgens haar bevond. Het 
land verkeerde al jaren in recessie, de werkloosheid was hoog, 
de overheid had grote en oplopende tekorten. Daarom koos het 
kabinet voor een bezuinigingsbeleid aan de hand van de kernbe-
grippen deregulering, decentralisatie en privatisering. Minder 
regels zouden meer ruimte voor economisch herstel bieden, 
terwijl gemeenten in de ogen van het kabinet taken efficiënter 
konden uitvoeren door hun kennis van de lokale omstandig-
heden. Privatisering zou moeten leiden tot afstoting van over-
heidstaken aan marktpartijen, waardoor de kosten niet langer 
of  in elk geval minder op de rijksbegroting zouden drukken. 

De recessie trof  uiteraard ook het Genootschap. Minder 
bouwactiviteiten betekenden minder werk voor de welstands-
commissies en daarmee minder inkomsten. Het bureau moest 
daarom inkrimpen. Bedreigender was het idee van minister 
Pieter Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieuhygiëne (VROM) en zijn staatssecretaris Gerrit Brokx 
om een einde te maken aan de welstandsbepalingen uit de Wo-
ningwet. Het Actieprogramma Deregulering, het spoorboekje 
voor de operatie, drukte het kernachtig uit: ‘De Woningwet moet 
zo worden gewijzigd, dat iedere vorm van welstandstoetsing 
(behalve voor monumenten) onmogelijk wordt.’ [25] In het uit-
eindelijke wetsvoorstel koos de minister voor een behoedzamer 
verwoording. Hij handhaafde de afschaffing van welstandstoet-
sing, maar gemeenten konden hierop een uitzondering maken 
voor ‘gevoelige gebieden’ zoals beschermde stads – en dorps-
gezichten, landschappen of  gebieden van natuur – of  cultuur-
historische betekenis.[26]

In een toelichting kwamen minister en staatssecretaris 
met aanvullende nuances. Een gemeentebestuur kon ertoe 
overgaan om haar volledige grondgebied ‘gevoelig’ te verkla-
ren, waarna ze alsnog mogelijkheden hield om ongewenste 

langer zou bestaan uit een toetsing achteraf. En daarvoor wa-
ren er argumenten genoeg. Er was echter een nadeel, omdat 
elke vorm van wettelijke basis ontbrak. De verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering van de nieuwe wetten berustte 
bij de gemeenten, niet bij het Genootschap. En de gemeenten 
waren, enkele uitzonderingen daargelaten, nauwelijks ge-
interesseerd. Ze waren gewend de ontwikkeling van nieuwe 
wijken op te dragen aan externen, die vervolgens een tot in 
details uitgewerkt ontwerp aanleverden. Na verloop van tijd 
droogden de werkzaamheden van de functionele commissies 
dan ook uit, waarbij gemeenten dankbaar gebruik maakten 
van het ontbreken van een fundament in de wet. Ze waren te 
vroeg, liepen te veel op de tijd vooruit.

Het valt op: op twee momenten hadden gedachten en over-
wegingen van of  vanuit het Genootschap de discussie over 
welstand kunnen beïnvloeden. De eerste keer was in 1960, toen 
De Jonge van Ellemeet ‘de stedenbouwkundige dimensie van 
de wettelijke welstandsbepaling’ in de wet had willen laten 
verankeren. Nu had het experiment met de functionele com-
missies bruggen kunnen slaan naar een nieuwe invulling van 
het begrip welstand.

Hiermee zou overigens niet zijn voldaan aan alle kritiek 
op het functioneren van de welstandscommissies. Misschien 
waren er kwalitatief  betere wijken door ontstaan, met bij-
voorbeeld meer zorg en aandacht voor aansluiting bij of  
inpassing in stedelijk weefsel of  omgeving. Democratisch 
gehalte of  transparantie namen hierdoor echter nauwelijks 
toe. Welstandscommissies bleven hierdoor voor het grotere 
publiek nog altijd ongrijpbaar, terwijl de subjectiviteit van hun 
uitspraken gemakkelijk aanleiding kon geven tot discussie. 
Gemeentebesturen konden er bovendien voor kiezen het ad-
vies van de commissie naast zich neer te leggen.[24] Misschien 
was dat de harde les van het congres van 1969, die nog steeds 
voelbaar was: als het erop aankwam, was welstandsbeleid van 
niemand.

[Afb.15] De nieuw gebouwde bibliotheek van Apeldoorn, 1984. Bron: Nationaal Archief/Rob. C. Croes/Anefo.
[Afb.16] Zicht op kasteel Middachten, De Steeg, 1983. Bron: P. van Galen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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op 4 juni 1984 een motie waarmee een Kamermeerderheid later 
instemde. Daarin sprak ze als oordeel uit ‘dat ter bescherming 
van de visuele waarde van de gebouwde omgeving een welover-
wogen welstandsbeleid noodzakelijk is en de gemeenteraad 
daarin eerstverantwoordelijk is’, en dat ‘welstandsadvisering 
onderdeel moet blijven uitmaken van de procedure omtrent 
aanvraag van een bouwvergunning.’[29] 

De minister gaf  gehoor aan de uitspraak en stelde zijn plan-
nen bij. Welstand bleef. In elk geval voorlopig.

CONFLICT OVER MONUMENTENZORG

Gedreven door de wens om de welstand te verbinden met andere 
beleidsterreinen, bleek het Genootschap vaker zijn tijd vooruit. 
Maas kwam in 1971 met het voorstel een functionele commis-
sie restauratieplannen op te richten, die net als beide andere 
functionele commissies meer samenhang en integraliteit had 
moeten brengen. Het was een nieuw initiatief, aangezien de 
Monumentencommissie die het bestuur in 1963 in het leven 
had geroepen, nooit echt van de grond kwam en twee jaar na 
oprichting al ter ziele ging.[33]

Nu, in 1971, wilde Maas welstand en monumentenzorg met 
elkaar verbinden. De functionele commissie restauratieplan-
nen zou daarop voorsorteren en ook op het gebied van de mo-
numentenzorg het accent verleggen van object naar omgeving. 

ontwikkelingen tegen te houden. De minister wilde dat de 
gemeenten in zo’n geval helder aangaven wat ze ongewenst 
achten. ‘Want volgens hem is nu vaak in de beoordeling door 
welstandscommissies sprake van willekeur. Winsemius wil 
voorkomen dat het louter een kwestie van smaak wordt.’[27] 

De voornemens van de bewindsman maakten veel los. Zo 
nam zijn voorganger Beelaerts van Blokland (minister van 
VROM in het kabinet-Van Agt I) geen blad voor de mond: ‘Als 
een vent zijn gulp heeft openstaan, dan is dat maar een heel 
klein plekje, maar iedereen ziet ‘t. Zelf  zie je ’t pas ’s avonds als 
je thuiskomt, maar dan is het te laat. Een ontsierend element in 
een dorp is als een openstaande gulp.’[28] Anderen attendeerden 
op een ander risico. Als iedereen zijn gang kon gaan, binnen 
de bepalingen van het bestemmingsplan, konden gemakkelijk 
burenruzies ontstaan. Een aanbouw of  een buitenproportione-
le dakkapel kon immers het woongenot van buren aantasten.

Het voorstel riep nog andere reacties op. Onder meer van 
Winsemius’ collega Elco Brinkman, minister van minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en uit dien hoofd verant-
woordelijk voor de monumentenzorg. Ook de BNA keerde zich 
ertegen, net als diverse gemeenten. Onder de noemer ‘Actie 
Welstand moet blijven’ bond de Federatie Welstand de strijd aan, 
onder meer door Kamerleden te bezoeken en met argumenten te 
overtuigen. Dat werkte. Het CDA-Kamerlid J. van Noort kwam 
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In de loop van de jaren 1970 is de sfeer binnen het bureau lang niet altijd goed. Externe factoren 
spelen een belangrijke rol. Oorspronkelijk hebben de gemeenten de welstandsadvisering 
naar eigen inzicht vormgegeven en ingevuld. Het Genootschap streeft naar eenduidigheid, 
objectiviteit en provinciale samenhang in de toetsing. Daartoe heeft het deskundigen in dienst 
genomen. De gemeenten zijn aanvankelijk terughoudend, ze geven hun zelfstandigheid niet 
graag op. Voorlichting over eenduidige heldere aanpak van de welstandstoetsing werkt. In 
regioverband wordt ook de onderlinge afstemming als nuttig en versterking beoordeeld.
‘De welstandstoetsing kreeg veel kritiek. Er was een mate van willekeur door persoonlijke 
opvattingen en belangen. Het kon er soms primitief en willekeurig aan toe gaan’, zegt rayo-
narchitect Gé König in een terugblik.’ [34] Na het Genootschap enige tijd als extern deskundige 
te hebben gediend, treedt hij op uitnodiging van directeur Erno Maas in 1976 in vaste dienst 
als rayonarchitect. Later coördineert hij het dan uitgebreide team van rayonarchitecten.
‘Het was een moeilijke tijd’, zegt ook Thea Jongbloed.[35] ‘De periode van Actie Tomaat, van 
opstand tegen het bestaand gezag. Er waren rayonarchitecten die het gevecht met de ge-
meenten aangingen. Wij hadden toch de kennis, wat dachten die gemeenten wel? De dossiers 
vlogen letterlijk door de oranjerie. Erno Maas deed zijn best, maar hij kon die groep niet in het 
gareel houden.’ Achteraf lijkt dat het bestuur niet te zijn ontgaan. Als de recessie doorknijpt 
en aan ontslag van rayonarchitecten niet valt te ontkomen, grijpt het in. Terwijl Maas uitgaat 
van het principe dat de laatst binnengekomenen het eerst moeten vertrekken, maakt het 
bestuur andere keuzes.
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Welk dagblad het ook geweest is: een van de landelijke kranten brengt het nieuws over de 
voorgenomen afschaffing van het welstandsbeleid in 1983 met de kop dat tuinkabouters 
voortaan welstandvrij kunnen worden neergezet. Dat beeld, dat later door andere kranten 
wordt nagevolgd, is te aantrekkelijk om niet te benutten. De Federatie Welstandstoezicht 
speelt daarop behendig in.
Een van de gangmakers is ir. Kees van Esch, dan nog medewerker van het Gelders Genoot-
schap. Met anderen begint hij een uitgebreide lobby om vooral de leden van de Tweede Ka-
mer te bewegen niet akkoord te gaan met het opheffen van het welstandsadvies. ‘Het ging 
natuurlijk niet om tuinkabouters, daar moest het ook helemaal niet over gaan. Samen met 
vrienden/collega’s van andere organisaties voor ruimtelijke kwaliteit hebben wij in Den Haag 
een lobby opgezet. Het gaat in feite niet om die welstandscommissies, maar om de kwaliteit 
van je stad. Met die kerk of die stadskern wil je zuinig omgaan, maar je wilt ook niet alles 
stopzetten. Dat vraagt om dialoog, op basis van heldere criteria.’ [30]

Thea Jongbloed, indertijd verantwoordelijk voor het secretariaat, kan het zich nog goed 
herinneren. ‘Het was een spannende tijd, ook door de recessie van die jaren. Er speelde 
ontzettend veel. Kees, en ook Heero Meindersma van Het Oversticht en Wybrand Havik van 
Libau Groningen, hebben zich heel sterk gemaakt voor het behoud van de welstand. Ik heb 
wat lopen kopiëren! En heel wat kabouters geplakt! Het was een bijzondere tijd, maar dit was 
leuk. En het resultaat was wat we ervan hoopten.’ [31]

In een andere terugblik, vanuit de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, komen de lobbykwaliteiten 
van Van Esch ter sprake: ‘Hij beschouwde Kamerleden als individu met een eigen geschie-
denis. Hij wist altijd precies hoelang de gesprekspartner al in de Tweede Kamer zat, of hij 
wortels had in het lokaal bestuur, of er persoonlijke frustraties waren over een afgewezen 
dakkapel. Bij voorkeur liet Kees zich vergezellen van een goede kennis van het Kamerlid in 
kwestie, of had hij tenminste een actuele anekdote uit ’s mans woonplaats paraat.’ [32]

Als Van Esch in 2015 met pensioen gaat en ook afscheid neemt van de Federatie, eert die 
hem met een passend cadeau: een gouden kabouter.
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[Afb.17, Tijdens het 70-jarige jubileum van het Gelders Genootschap in  
het Musis Sacrum spreekt Gé König.

Afb.18] Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.19] Kees van Esch aan het werk als rayonarchitect bij het Gelders  

Genootschap, jaren ‘80. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.20] Krantenartikel over het mogen plaatsen van tuinkabouters en andere  

kleine bouwwerken, juli 1985. Bron: Het Vrije Volk, 24-07-1985, 
via Delpher.

[Afb.21] Als reactie op de persaandacht voor ‘welstandsvrije tuinkabouter’ 
bedacht de Federatie Welstandstoezicht de ‘Actie Tuinkabouter’.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.22] De Federatie Welstandstoezicht maakte in de jaren ‘80 en ‘90 meerdere 
rapportages over het belang van welstand: ‘Welstandszorg moet blijven’ 
(1984), ‘Welstand verandert’ (1988/ 1989) en ‘Nieuwe spelregels voor 
welstandszorg’ (1992). Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.23] Drs. J. Laan (rechts), burgemeester van Nieuwegein en voorzitter van  
de landelijke Federatie Welstandstoezicht, ontvangt het rapport 
‘Welstand Verandert’. Bron: Fotopersbureau Hendriksen-Valk, 
Collectie Gelders Genootschap.
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benadering niet op. Vooruitlopend op de Wet op de Stads – en 
Dorpsvernieuwing en de Monumentenwet 1988, vroeg het be-
stuur dr. N.J.M. Nelissen, op dat moment hoofddocent urbane 
en rurale sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
en stafdocent aan de Academie voor Bouwkunst in Maastricht 
(later hoogleraar in Tilburg en Nijmegen) in kaart te brengen 
welke rollen bureau en Genootschap zouden kunnen vervullen 
zodra de beide wetten van kracht werden.

Nelissen was al geen onbekende meer in de wereld van het 
Genootschap. Maas benaderde hem kort na zijn aantreden voor 
advies, als begin van een decennia omvattende relatie tussen 
Nelissen en Genootschap.[36] Nelissens bevindingen strookten 
met de weg die het Genootschap sinds het aantreden van Maas 
met het nodige lef  was ingeslagen, al had dat soms geleid tot 
vallen en opstaan. Hij kwam tot de conclusie dat enkel een inte-
grale benadering van stads – en dorpsvernieuwing, welstand-
stoezicht en monumentenzorg kansen bood voor adequate 
uitvoering van de bestaande en de nieuwe wetten. 

Het ontwerpen en realiseren van een nieuw gebouw had 
nu eenmaal altijd consequenties voor de omgeving ervan, of  
die nu uit natuur of  uit andere gebouwen bestaat. Nelissen be-
noemde de ‘dynamische relatie’ tussen het bouwwerk en de 
wereld daaromheen: ‘dat wil zeggen dat een gebouw mede de 
omgeving vormt en dat de omgeving het gebouw een bepaald 
karakter geeft.’[37] Het belang van die relatie zou enkel toenemen 
omdat stads – en dorpsvernieuwing onder meer impliceerden 
dat nieuwbouw vaker een plaats zou krijgen in de bestaande 
weefsels van stad of  dorp. Om ruimte te besparen en de druk 
op natuur en platteland te verminderen, verschoof  het accent 
van uitbreiden naar inbreiden. Aandacht voor de kwalitatief  
verantwoorde inpassing van nieuw in bestaand werd hierdoor 
belangrijker, en daarmee de integrale welstandszorg die recht 
deed aan de belangen van nieuw en bestaand. Omdat de nieuwe 
wetgeving naar de geest van de tijd gepaard ging met decentra-
lisatie van taken, dienden gemeenten volgens Nelissen tijdig 

Hiervoor gaf  het bestuur echter geen toestemming, het stuurde 
aan op samensmelting met de provinciale monumentencommis-
sie. Het resultaat, de Gelderse Monumentencommissie vanaf  
1 januari 1976, kreeg een autonome positie binnen het Genoot-
schap. De door Maas voorgestane wisselwerking tussen monu-
mentenzorg en welstand kreeg hierdoor bij voorbaat geen kans. 

Cultuurverschillen speelden een rol. Monumentenbescher-
mers en welstandsadviseurs spraken verschillende talen en 
hanteerden nog verschillende uitgangspunten. De eersten 
richtten zich traditioneel op objecten uit vroeger tijd, zonder 
acht te slaan op de omgeving ervan. In de wereld van de welstand 
woog echter die omgeving zwaar mee en monumenten hadden 
daarin een bijzondere en beschermde positie. Dieperliggend 
waren echter, als vaker, overwegingen buiten de invloedsfeer 
van het Genootschap. De gemeenten koesterden aanvankelijk 
een zeker wantrouwen tegen de Monumentenwet, waarvan ze 
onaangename gevolgen verwachtten. Schadeclaims van eige-
naren wiens object tot monument werd verklaard, bijvoorbeeld, 
of  beperking van de eigen ruimtelijke ambities. Een monument 
kon zo een obstakel zijn. Ze gaven er daarom de voorkeur aan 
om te temporiseren en de ontwikkelingen af  te wachten. Maas’ 
ideeën vielen daarom in onvruchtbare bodem, want door de 
scheidslijn tussen monumentenzorg en welstandszorg in stand 
te houden, konden gemeenten de vinger aan eigen pols hou-
den. Van de provincie viel evenmin iets te verwachten, want zij 
rekende erop dat de uitvoering van de Monumentenwet meer 
en meer een aangelegenheid voor de gemeenten zou worden.

In die sfeer viel weinig uit te richten. Het kwam bovendien 
tot conflicten, die in 1987 leidden tot het vertrek van de Gelderse 
Monumentencommissie, die voortaan als Gelderse Monumen-
tenraad door het leven ging en in 1991 werd opgeheven.

KEUZE VOOR INTEGRALITEIT

Na de mislukking van het experiment met de functionele 
commissies gaf  het Genootschap het ideaal van de integrale 

[Afb.24, Medewerkers van het Gelders Genootschap aan het werk in de oranjerie 
Afb.25] van Zypendaal, 1989. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.26] Interieur van het kantoor van het Gelders Genootschap in de oranjerie 
van Zypendaal, 1995. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Door de groei van het aantal medewerkers raakt het bureau van het Genootschap al snel 
overvol. Het is tijd om uit te zien naar een ander adres. Arnhems burgemeester J.A.F. Roelen, 
tevens voorzitter van het Genootschap, weet een goede plek: de Oranjerie van de eind acht-
tiende-eeuwse buitenplaats Zypendaal in zijn gemeente.
Ooit woonde hier baron Van Heemstra, oud-burgemeester van Arnhem en oud-voorzitter van 
het Genootschap. In 1925 koopt de directeur van de ENKA het buiten en geeft het in bruikleen 
aan de gemeente Arnhem. Die neemt het vijf jaar later van hem over vanwege de financiële 
perikelen van de ENKA.[42] Na de oorlog biedt Zypendaal onderdak aan bureaus van Luchtmacht 
en Landmacht. Als die in 1975 vertrekken, zoekt de gemeente naar een andere bewoner. Die 
vindt het in de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, terwijl het Geldersch Landschap 
zijn intrek neemt in het tegenovergelegen koetshuis uit 1867. Voor de Oranjerie, eveneens in 
1867 gebouwd, valt moeilijker een geschikte huurder te vinden. Het is Roelen die Genootschap 
en gemeente bij elkaar brengt. Op zich een voor de hand liggende gedachte, aangezien het 
werkterrein van de verschillende bewoners grote raakvlakken vertoont.
Dit gaat verschillende medewerkers van het Genootschap te ver. ‘Het viel bij sommige collega’s 
helemaal niet goed. Ze wilden geen elitaire club zijn, in een ivoren toren ver van de bewoonde 
wereld’, herinnert Thea Jongbloed, oud-hoofd secretariaat, zich.[43] De tegenstrevers besluiten 
collectief weg te blijven bij de opening door Hans Gruyters, dan demissionair minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Den Uyl.
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economische crisis, die even later het kabinet-Lubbers moti-
veerde om in het kader van de deregulering de welstand aan 
de kant te zetten, nam het aantal adviesvragen snel af. Het 
Genootschap zag zich genoodzaakt om in te krimpen, door 
beperking van het aantal subcommissies en het ontslag van 
vijf  rayonarchitecten. Enkele jaren later blies de wind weer 
uit de andere hoek en namen de aanvragen weer toe. Nog meer 
toen in 1990 de gemeenten Apeldoorn, Bemmel en Zevenaar de 
welstandszorg weer aan het Genootschap overdroegen.

IN VERBAND MET DE OMGEVING

In deze fase sloeg Maas volgende mijlpalen voor integrale 
advisering. Hij richtte de sector Ruimtelijk Beheer op, om de 
verbinding tussen object en omgeving stevig te funderen. De 
Woningwet 1962 had hierop al aangestuurd door van gemeenten 
‘voorschriften’ te verlangen over ‘in ieder geval het uiterlijk, 
zowel op zichzelf  als in verband met de omgeving’ van bestaande 
en nog te realiseren gebouwen. Dit was de dynamische relatie 
waarop Nelissen had gewezen. Die omgeving werd nu het werk-
terrein van de sector Ruimtelijk Beheer onder leiding van Jan 
Wabeke. Zijn medewerkers brachten die (ook letterlijk) in beeld 
door analyse van de in het stedelijke of  natuurlijke landschap 
aanwezige cultuurhistorische waarden. Deze informatie hielp 
de collega’s om de omgeving daadwerkelijk een plaats te geven 
in hun advies en beoordeling. Dat waren naast de collega’s van 
de sector Welstand ook die van de sector Monumenten. De breuk 
met de Gelderse Monumentencommissie in 1987 weerhield het 
Genootschap er niet van gemeenten om gemeenten bij te staan 
in hun beleid. Het ‘leende’ hiervoor eerst capaciteit bij de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg en stelde weinig later eigen 
adviseurs aan. Ze participeerden al snel in plaatselijke monu-
mentencommissies, in lijn met de wens van de rijksoverheid 
om erfgoedbeleid bij de gemeenten neer te leggen. 

Ruimtelijk Beheer werkte vanzelfsprekend nauw samen 
met Welstand en Monumentenzorg onder leiding van respec-

te kunnen beschikken over de benodigde kennis en kunde. Hier 
zou het Genootschap een belangrijke functie kunnen vervullen. 
Dat volgde dan ook zijn advies: in 1985 besloot het in te zetten op 
integrale welstandszorg.[38]

HET BUREAU

Onder aanvoering van Erno Maas maakte de bezetting van het 
bureau een gestage groei door. Die begon met de aanstelling van 
rayonarchitecten, ter versterking en professionalisering van de 
Welstandscommissie. Hun aantal nam verder toe door de stroom 
van adviesaanvragen die de commissie overspoelde als gevolg 
van het verplichte welstandsadvies. In 1968 waren dat er 5.345, in 
1976 zelfs 16.358.[39] De werkzaamheden groeiden nog sneller na 
de inwerkingtreding van de wet Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeschikkingen (AROB). Deze stelde particulieren in 
staat beroep aan te tekenen tegen besluiten van de overheid. 
Aangezien ook bouwvergunningen daartoe werden gerekend en 
de rechter vrij snel klagers in het gelijk stelde als een welstands-
advies ontbrak, stimuleerde dit de gemeenten om nog meer van 
de commissie gebruik te maken. Belangrijker voor de verdere 
ontplooiing van het Genootschap was echter dat tien gemeen-
ten die in het verleden de Gelderse Welstandscommissie de rug 
hadden toegekeerd, zich nu weer aansloten. Aan het einde van 
de jaren 1970 bedienden inmiddels zestien rayonarchitecten 81 
van de toen nog 93 Gelderse gemeenten.

Het kwam het zelfbewustzijn van het bureau ten goede. In 
1973 was het graag bereid het secretariaat van de Federatie 
Welstandstoezicht over te nemen van de VNG, in het streven 
die wat nieuw leven in te blazen. Anderzijds wees het een soort-
gelijk verzoek van de Bond Heemschut van de hand vanwege 
het ‘conservatieve karakter’ daarvan. Het Genootschap wenste 
daarmee niet te worden geassocieerd. Om dezelfde reden boy-
cotten verschillende medewerkers het nieuwe onderkomen in 
de oranjerie van kasteel Zypendaal. Omstreeks die tijd trad 
ook de kwetsbaarheid van de organisatie aan het licht. In de 

[Afb.27] [Kader] De oranjerie van Zypendaal, 1984. Bron: P. van Galen, Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
[Afb.28] Feestelijke opening van de oranjerie in 1977. V.l.n.r.: Directeur E.F. Maas, Arnhems burgemeester drs. J.A.F. Roelen, minister J.P.A. Gruijters 

(Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Commissaris van de Koningin mr. W.J. Geertsema. Bron: Collectie Gerth van Roden, Gelders Archief, Arnhem.
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vervulden, onderstreepte enkel hoezeer de verschillende be-
leidsvelden in elkaar grepen.[41]

1994: 75-JARIG BESTAAN

De pensionering van Maas viel samen met het 75-jarig bestaan 
van het Genootschap in 1994. Tijd voor een kloek boek over de 
historie van het Genootschap. De Nijmeegse kunsthistoricus drs. 
Yop Segers nam die taak op zich. Met de titel, Op het kruispunt van 
oud en nieuw, verwees hij naar de betekenis van het Genootschap 
als ‘ontmoetingsplaats voor ideeën over de gebouwde omgeving’ 
en zijn ‘dubbele doelstelling, het bevorderen van nieuwe en het in 
stand houden van oude schoonheid in de provincie Gelderland.’[44] 

Het boek werd gepresenteerd tijdens een symposium op 18 
november in het auditorium van het Kröller-Müller Museum. 
Aansluitend vond het afscheid plaats van Erno Maas. ‘Jouw be-
naderingswijze van het vakgebied en de wegen die je daartoe 
bewandelde, waren charmant onconventioneel, artistiek en 
filosofisch. Als er iets is waar je een hekel aan hebt dan is het 
troosteloze middelmatigheid en gebrek aan durf.(...)Vandaar 
dat je op de buitenwereld zo’n overweldigende indruk maakt: 
(…) je bent er vanwege het feit dat je tot de gedrevenen behoort, 
[tot de] mensen met een niet aflatende inzet voor de kwaliteit 
van de omgeving’, karakteriseerde Nico Nelissen hem. Zelf  liet 
de scheidende directeur zijn ‘testament’ achter in de vorm van 

tievelijk Gé Koning en Martin van Bleek. Het werkterrein van 
de sector was overigens breder. Voor diverse gemeenten stelden 
de medewerkers beeldkwaliteitsplannen op, als uitgangspunt 
en referentiekader voor verdere ontwikkeling van een gebied. 
Zo’n plan bestond uit de inventarisatie en analyse van die omge-
ving, aangevuld met beelden, om bestuurders en ontwerpers te 
inspireren en mogelijkheden of  wenselijkheden aan te reiken. 
In het spoor hiervan, assisteerde de sector gemeenten ook op nog 
andere terreinen, zoals de voordracht van beschermde stads- en 
dorpsgezichten. In de jaren 1990 werkten de adviseurs ruimte-
lijk beheer mee aan de inventarisatie en selectie van jongere 
monumenten uit de periode 1850-1940 voor de rijksmonumen-
tenlijst. Ze bliezen bovendien een vertrouwd werkterrein nieuw 
leven in met een adviesnota voor gemeentelijk reclamebeleid.[40]

Het object was nu daadwerkelijk deel van zijn omgeving. 
Dat opende deuren voor nog andere toepassingen. Ruimtelijk 
Beheer ondersteunde de gemeenten Duiven en Zevenaar in hun 
streven naar verantwoorde inpassing van de grootschalige in-
frastructurele projecten van de jaren 1990, zoals de Betuwelijn 
en de toen nog voorziene aanleg van de Hogesnelheidslijn-Oost.

Ten tijde van de pensionering van Maas in 1994 telde het 
Genootschap 26 medewerkers, met naast rayonarchitecten 
ook adviseurs ruimtelijk beheer, monumentenadviseurs en 
ondersteuners. Dat sommige medewerkers meerdere rollen 
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1994
Viering 75-jarig bestaan. 
Pensionering directeur 
E.F. Maas. Presentatie 
75-jarig jubileumboek. 

1995
Benoeming  
Kees van Esch  
tot directeur.  

1996
2de Architectuurnota:  
De architectuur van 
de ruimte.  

1997
Privatisering Gelders 
Genootschap.  
Rapport Welstand 
op een nieuwe leest.  

1998

1999
Nota Belvedere. 

2000

2001

2002
Start Samenwerkings 
Verband Cultuurhistorie 
Gelderland. Gelders 
Genootschap ISO 
gecertificeerd.  

2003
Herziening woningwet. 

2004
Nota Ruimte.  
85-jarig jubileum 
Gelders Genootschap. 

2005
Herziening werkwijze 
welstandscommissie. 

2006

2007
Cultuurhistorisch 
onderzoek Nationaal  
Park De Hoge Veluwe. 

2008

2009
Actieprogramma  
Mooi Nederland.  
90-jarig jubileum  
Gelders Genootschap. 

2010

2011

2012

2013

2014
Themanummer  
Beeldspraak: 
Ruimtelijke kwaliteit 
en andere overheid. 

2015
Pensionering  
Kees van Esch. 
Benoeming  
Renée Koning  
tot nieuwe directeur. 
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PROFESSIONEEL OP EIGEN BENEN

De door Erno Maas ingezette professionalisering en verbre-
ding, als opmaat naar integrale advisering, noodzaakte tot 
een andere opzet van het bureau. Die begon met de verster-
king van de positie van de medewerkers. Sinds 1967, het jaar 
waarin het bureau werd opgericht en het Genootschap me-
dewerkers in dienst nam, gold het rechtspositiebeleid van de 
gemeente Arnhem als uitgangspunt.[3] Als andere nauw aan 
overheidsinstellingen gelieerde organisatie had het Genoot-
schap de zogeheten B3-status. Het kon hierdoor zijn medewer-
kers aanmelden bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
Deze status had echter nadelen. Een B3-instelling moest net 
als overheden zélf  de kosten dragen van eventuele werkloos-
heids- en andere uitkeringen. Als het geld hiervoor ontbrak, 
bijvoorbeeld door beëindiging van subsidies aan de werkgever, 
dreigde het gevaar dat de werknemers het kind van de rekening 
zouden worden.[4]

Eerder al had het bestuur de weg naar een eigen collectieve 
arbeidsovereenkomst ingezet. Deze trad op 1 januari 1995 in 
werking. Ter voorbereiding hierop werd in 1993 een mede-
zeggenschapscommissie onder voorzitterschap van Gé König 
opgericht om de medewerkers te verzekeren van een stem in de 
totstandkoming van de cao. De commissie bleef  hierna functio-
neren en werd in 1999 omgevormd tot Ondernemingsraad. Een 
belangrijk moment: voortaan waren de medewerkers direct 
betrokken bij de koers die het Genootschap zou varen. Of, an-
ders gezegd, het beleid kwam nu tot stand door de wisselwer-
king tussen bestuur, directie en de vertegenwoordiging van 
de medewerkers, die bovendien op gezette tijden de achterban 
informeerde en hoorde.

Nu kon een volgende stap in het proces van professiona-
lisering worden gezet door beschrijving en waardering van 
functies.[5] Vrijwel tegelijkertijd besloot het bestuur de feitelijk 
al gegroeide positie als private onderneming juridisch te be-
krachtigen door afscheid te nemen van de B3-status. De privati-

sering van het Genootschap werd op 1 november 1997 een feit.[6]

Eenmaal op eigen benen had het Genootschap grotere vrij-
heid voor eigen keuzes. Hoewel sterk afhankelijk van wet- en 
regelgeving, had het nooit een afwachtende houding aangeno-
men. Dat lag niet in zijn aard, zijn doelstelling had altijd al tot 
nieuwe initiatieven geleid. De tijd werkte mee: het decentrali-
satiebeleid van de rijksoverheid had geleid tot fors meer taken 
voor de gemeenten die hierdoor prioriteiten moesten stellen. 
Meer dan voorheen gingen ze ertoe over om gespecialiseerde 
kennis van elders te betrekken. Hier lagen mogelijkheden 
voor het Genootschap, dat nu slagvaardiger kon anticiperen 
en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen.

Daarbij hoorde verdere verbetering van de dienstverlening. 
Om een bestendige partner te kunnen zijn, wilde het Genoot-
schap kunnen garanderen de toegezegde kwaliteit te bieden 
en daaraan aantoonbaar te werken. Dit streven kreeg zijn be-
kroning in 2002, toen het Genootschap als eerste instantie van 
zijn soort het ISO-certificaat verwierf. Nu het Genootschap 
zelf  verantwoordelijkheid droeg voor het eigen voortbestaan, 
waren heldere afspraken nodig voor producten, diensten en 
tarieven. Lang bracht het Genootschap weinig in rekening voor 
advies over monumentenzorg. Die werden hoofdzakelijk uit 
de inkomsten uit welstandsadvisering bekostigd. Historisch 
verklaarbaar, maar vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet 
langer verantwoord.[7] Al helemaal niet omdat de rijksoverheid 
de bakens ging verzetten. De ministeries van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid (VROM) en Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) ontwikkelden ideeën om 
het beleid voor ruimtelijke ordening, architectuur en monu-
mentenzorg nauw met elkaar te verbinden. Precies wat het 
Genootschap altijd al had gewild.

MINISTER WIL RUIMTELIJKE KWALITEIT

Pieter Winsemius, de minister van VROM die eerder werd 
genoemd vanwege zijn voornemen de welstandsadvisering uit 

Ruimte als kwaliteit en identiteit
In 2004 noemt ir. Kees van Esch, opvolger van Erno Maas, het jaar 
1994 ‘een markant moment in de geschiedenis van de welstand en de 
monumentenzorg, zeg maar de zorg voor de gebouwde omgeving in 
Nederland.’[1] Hij ziet in 1994 twee denkrichtingen. De eerste wil meer 
deregulering en meer markt. Daar staat de tweede tegenover, met 
grote belangstelling ‘voor wat men vanaf  dat moment “ruimtelijke 
kwaliteit” noemt.’[2] Tussen die uitersten vindt het Genootschap nieu-
we wegen.

[Afb.01] Het nieuwe stadhuis van Zutphen, naar ontwerp van architectenbureau Rau en partners (1999). Bron: studio026.
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[Afb.02] Foto: Andries van den Abeele - WikiPortrait, CC BY 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18524774 
Bron: Collectie Gelders Genootschap. 

[Afb.03] Jaarlijks nodigt het Gelders Genootschap commissieleden uit voor  
een excursie, binnen of buiten Gelderland, om op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen op gebied van stedenbouw, architectuur, 
landschap en erfgoed. In 2002 ging de excursie naar Amsterdam.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.04] Tot woningen herbestemde Ludgerkerk te Lichtenvoorde. 
Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Met de toetreding van de Limburgse gemeente Mook en Middelaar overschrijdt het Genoot-
schap in 1993 voor het eerst de grenzen van de provincie Gelderland. De Limburgse gemeente 
is door haar ligging op de noordelijke oever van de Maas vanouds op Gelderland georiënteerd. 
Ze maakt bovendien deel uit van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen[8], een van de zeven knoop-
punten uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening.
In 2012 volgen de eveneens Limburgse gemeenten Gennep en Bergen het voorbeeld van Mook 
en Middelaar. Net als Mook en Middelaar liggen ze op de noordwestelijke Maasoever, tussen 
de provincie Noord-Brabant en de grens met Duitsland. Ze vormen haast een verlengstuk van 
Gelderland en maakten in de middeleeuwen al deel uit van het Kwartier van Roermond, een 
van de vier bestuurlijke eenheden binnen het hertogdom Gelre. Voor deze drie gemeenten 
verricht het Genootschap dezelfde werkzaamheden als voor de Gelderse. 
De provinciegrenzen worden steeds vaker overschreden. Het Genootschap groeit steeds 
meer uit tot organisatie die ook buiten Gelderland wordt gevraagd. Voorbeelden, zoals de 
studie naar erfgoedensembles in Zuid-Limburg en het secretariaat van de intergemeentelijke 
welstandscommissie Buitenring Stadsregio Parkstad Limburg, komen verderop aan de orde.
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In de jubileumtoespraak van Nico Nelissen uit 1994 benoemt hij een essentieel kenmerk: ‘Het 
Gelders Genootschap staat of valt met de grote inzet van (…) personen. In dit opzicht is het 
een persoonsgevoelige organisatie.’ [9] 
Het belang van de menselijke factor is een rode draad uit de geschiedenis van het Genoot-
schap. Dat beweegt zich op een terrein waar het in hoge mate afhankelijk is van anderen. Zijn 
medewerkers moeten hun weg vinden binnen de door rijksoverheid, provincies en gemeenten 
gestelde kaders. Dat vraagt kennis van zaken, besef van politiek-bestuurlijke verhoudingen, 
creativiteit, mensenkennis, communicatieve vaardigheden en het vermogen in oplossingen 
te denken. Hoe dit precies werkt, kan nooit tot in details worden achterhaald. Zeker niet in een 
gedenkboek dat zich tot de grote lijnen moet beperken. Daarom is het goed er de schijnwerper 
op te zetten: achter alle activiteit gaan mensen schuil van vlees en bloed. Nelissen: ‘Dit type 
organisaties (kan) alleen … overleven wanneer het kan steunen op de inzet van velen en de 
op bereidheid van eenieder om op elk moment de dialoog over het verleden, het heden en de 
toekomst aan te gaan.’ [10] Het werk van het Genootschap rust op de grote betrokkenheid van 
bestuurders, directies en medewerkers. Die zover gaat dat ze in blogs op de website laten zien 
wat hun heeft geraakt. Van de Industriekultur in Duisburg tot en met straatverlichting in China.[11]

Al verlangt het verhaal van honderd jaar veel aandacht voor landelijke ontwikkelingen, het 
echte verhaal speelt zich af in de hoofden en harten van allen die het Genootschap droegen 
en dragen. 
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[Afb.05] Jachtslot Mookerheide in de Limburgse gemeente Mook en Middelaar. Bron: studio026.
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zelfs móet zijn dan wat (minimaal) verlangd wordt. Het gaat 
om zorg, respect, verantwoordelijkheid en bereidheid onze 
‘tweede huid’ een aanzien en karakter te geven waarop we 
trots kunnen en mogen zijn.’[16] 

RUIMTE VOOR ARCHITECTUUR

Winsemius’ pleidooi voor ruimtelijke kwaliteit illustreerde de 
wens om het anders te doen. Vooral om (grotere) schade aan 
specifieke eigenschappen en karakteristieken van steden, dor-
pen en landschappen te voorkomen. Die ambitie koesterden 
ook zijn opvolger Ed Nijpels en zijn collega Elco Brinkman, 
bezig aan zijn tweede termijn als minister van WVC. Beiden 
speelden met de gedachte een architectuurnota uit te brengen. 
Hun initiatief  stokte bij gebrek aan voorbeelden. Niet eerder 
had een bewindsman zo’n nota geschreven.

Voor een minister was het bovendien een bijzonder ter-
rein. Zelden of  nooit waagde de regering zich aan een inhou-
delijk oordeel over meer esthetische aangelegenheden. Bij de 
voorbereiding van de Woningwet 1962, stelde de rijksoverheid 
welstand verplicht om paal en perk te stellen aan ‘de ontsiering 
van stad en land door daarin niet passende bouwsels.’ De uit-
voering daarvan liet ze wijselijk aan de gemeenten. Ze wilde 
de gemeentelijke autonomie respecteren, maar zich ook verre 
houden van wat als een initiatief  tot staatskunst zou kunnen 
worden opgevat.[17] 

In 1991 presenteerden ministers Hedy d’Ancona (WVC) en 
Hans Alders (VROM) de eerste Architectuurnota Ruimte voor 
kwaliteit.[18] Ze kondigden aan te willen investeren in kwaliteit, 
waarbij ze een voorbeeld namen aan de Vierde Nota door te spre-
ken over gebruikswaarde, culturele waarde en toekomstwaarde 
en ‘over de totale, integrale kwaliteit in de gebouwde omgeving; 
dus zowel over de gebouwen als de openbare ruimte.’[19]

De bewindslieden kondigden nog meer maatregelen aan. 
Ze wilden een andere inrichting van de welstand. Verder streef-
den ze naar omgevingseducatie. Excursies, tentoonstellingen 

de wet te halen, wilde af  van het begrip ruimtelijke ordening. 
Het klonk hem te technisch in de oren, alsof  de indeling van 
de ruimte enkel bestond uit procedures en overeenkomsten. 
De minister wilde meer visie en inhoud, wellicht geïnspireerd 
door een nieuw artikel in de herziene grondwet van 1983: ‘De 
zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’[12] 

Tijdens een lunchbijeenkomst introduceerde de bewinds-
man zelf  een nieuw concept: ruimtelijke kwaliteit. Een de-
finitie gaf  hij er niet bij, maar de bewindsman wilde meer 
samenhang. Alles wat in de ruimte plaatsvond zou onderling 
moeten zijn afgestemd en daarin moeten passen. De Vierde 
Nota voor de ruimtelijke ordening (1988) zei het zo [13]: ‘Het 
ruimtelijk beleid is erop gericht de gebruikswaarde van een 
gebied te vermeerderen, de belevingswaarde te verhogen en 
de toekomstwaarde te vergroten.’ [14] Dat vroeg om visie en 
integraliteit.

De Vierde Nota deed er een poging toe. Het document wees 
zeven stedelijke knooppunten aan als brandpunten van eco-
nomische en stedelijke ontwikkeling.[15] Hier zouden econo-
mie, wonen en infrastructuur zoveel mogelijk moeten worden 
geconcentreerd. Op een verantwoorde manier en afgestemd, 
om nadelige effecten voor omgeving, milieu, natuur en land-
schap te voorkomen of  te beperken. Het kwam zelfs tot (niet 
gerealiseerde) plannen de zeven knooppunten om te vormen 
tot stads- of  regioprovincies. 

Geleidelijk kreeg het begrip ruimtelijke kwaliteit invul-
ling en gestalte. Dat nam niet weg dat het onduidelijke kanten 
had en daardoor de discussie gaande hield. ‘De essentie van 
ruimtelijke kwaliteit dreigt ( ) te ontsnappen op het moment 
dat wij dit concept onder woorden proberen te brengen’, 
constateerde in 2004 Nico Nelissen, dan voorzitter van het 
Genootschap. Hij voegde eraan toe: ‘Achter al die verschillen-
de interpretaties gaat echter een constante schuil, namelijk 
het besef  dat bij alles wat we doen het ook iets meer mág, en 

[Afb.06] Geert Jansen, voorzitter van het Gelders Genootschap, tekent  
het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland, 2002.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.07] Onderdeel van het Samenwerkingsverband was het bouwplanoverleg 
(BPO) met gemeenten, provincie en rijk. Het Gelders Genootschap was 
als provinciaal steunpunt verantwoordelijk voor de organisatie van het 
BPO. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Het is binnen het Genootschap een gewaardeerde traditie: de excursies van bestuursleden, 
directie en medewerkers. Bronnen van verhalen en anekdotes, maar in betekenis nog veel 
meer. ‘Kees van Esch is ermee begonnen, die wilde dat er een band zou bestaan tussen ons 
als medewerkers en het bestuur’, herinnert Thea Jongbloed zich. ‘Nico Nelissen, die later 
voorzitter werd, ging vaak mee. Die had altijd heel veel achtergrondinformatie, je kon merken 
dat dit zijn passie is. Ik heb er altijd enorm van genoten.’
Diverse bestemmingen zijn aangedaan. Barcelona, Finland, het gebied van de voormalige 
DDR: Weimar, Leipzig en uiteraard Dessau, stad van Bauhaus en Walter Gropius. Antwerpen 
en het Roergebied stonden eveneens op het programma. En dit is maar een beperkte greep. 
Er zijn bovendien de jaarlijkse excursies voor leden van de welstandscommissies. ‘In dit 
werk is teambuilding belangrijk’, zegt oud-voorzitter Nico Nelissen. ‘Als voorzitter heb ik daar 
werk van gemaakt, ook omdat ik de eerste voorzitter van buiten het bestuurlijke circuit was. 
Je moet elkaar kennen. En daarbij… ik vond het leuk.’
De excursies dienen derhalve (ook) een hoger doel: elkaar kennen, korte lijnen leggen. Binnen 
het bureau en daarbuiten. Kees van Esch: ‘Die excursies zijn altijd waardevol. We zijn allemaal 
mensen met passie, we willen kwaliteit, iets moois neerzetten. Dan moet je een team zijn, 
dan bereik je iets. Dat team vond ik in het bureau, met de collega’s, en in het bestuur. Als je 
ambitieus bent, en dat is het Genootschap, moet je bestuur achter je staan. Dan heb je samen 
echt lol in wat je doet.’
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Het Genootschap maakt vanaf de jaren 1980 voor diverse gemeenten beeldkwaliteitsplannen. 
Ze markeren de overgang van de Woningwet 1962, die de omgeving opneemt als welstands- 
criterium, en de Woningwet 2003, die de gemeenten voorschrijft beeldanalyses te maken. 
Voor het Genootschap vormen ze het ‘antwoord op de vraag naar een beleidskader voor 
de welstands – en monumentenadvisering op basis van onder meer de kwaliteiten van de 
bestaande omgeving.’ [29] Het beeldkwaliteitsplan maakt immers de relatie tussen object en 
omgeving zichtbaar. In de loop der jaren maakt het Genootschap er veel.
Heero Meindersma, van 1985-2000 directeur van Het Oversticht, de Overijsselse zusterinstel-
ling van het Genootschap, drukt het in 1992 in een interview plastischer uit: ‘Je kunt dat plan 
vergelijken met een soort stripverhaal waarmee de historische kwaliteit wordt omschreven 
met mooie beelden. Het kent geen vaste vorm of naam, de omvang kan variëren van enkele 
bouwpercelen tot een heel stadsgebied.’ [30] In een ander vraaggesprek noemt hij Wijbrand 
Havik, directeur van Libau, de Groningse zuster van het Genootschap, als bedenker: ‘[Het 
beeldkwaliteitsplan] was eigenlijk het eerste initiatief tot het opstellen van gebiedsgerichte 
criteria. In een Beeldkwaliteitplan (BKP) kan het gemeentebestuur de koers voor nieuwbouw-
plannen vaststellen maar ook beleid voeren voor het behoud van de kwaliteit van bestaande 
gebieden. Een BKP kan beschrijvend van aard zijn, maar kan ook meer of minder harde criteria 
bevatten. Het is een bestuurlijk instrument dat houvast geeft voor de politiek maar natuurlijk 
ook voor de welstandscommissies. Met de komst van Beeldkwaliteitplannen is de werkwijze 
van de commissie duidelijker en inzichtelijker geworden.’ [31]
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[Afb.08] Op studiereis in Hamburg, 2008. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.09] Welstand op een nieuwe leest (1999) is een uitvloeisel van de tweede architectuurnota De Architectuur van de Ruimte. 

Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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guleren, om burgers en bedrijven van regels te verlossen. Dat 
zou hun meer rechtszekerheid bieden en kosten besparen.[25] 

Daarnaast beoordeelde hij de bestaande welstandspraktijk 
als ondoorzichtig en onvoldoende democratisch.

Net als zijn verre voorganger kreeg Remkes te maken met 
stevige kritiek, uit de Tweede Kamer en daarbuiten. Het rap-
port van de rijksbouwmeester noodzaakte hem bovendien om 
op zijn voornemens terug te keren, al hield hij zijn kritiek 
staande. In de aanbiedingsbrief  bij het rapport Welstand op een 
nieuwe leest schreef  hij ‘dat de huidige welstandspraktijk niet 
meer van deze tijd is.’[26] Herziening was geboden. ‘De schijn 
van willekeur en het gebrek aan uniformiteit van procedures 
moeten daarbij worden weggenomen. Doorbreking van het 
,,achterkamertjes”-gevoel dat veel burgers, ontwerpers en 
bouwers bij de besloten oude welstandsprocedures hebben, 
is hoogst noodzakelijk. Bij dit alles zal de rechtszekerheid van 
de burger centraal staan.’[27] Op deze fundamenten bouwde 
hij een nieuwe welstandspraktijk, die werd bekrachtigd door 
de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op 1 januari 
2003.[28]

OP NIEUWE LEEST

Bij de totstandkoming van de nieuwe welstandsbepalingen 
was het Genootschap actief  betrokken. Kees van Esch en later 
ook voorzitter Nico Nelissen maakten deel uit van de stuur-
groep die Welstand op een nieuwe leest begeleidde. Ze juichten 
de wijzigingen toe zodat het Genootschap vroegtijdig inspeelde 
op wat ging veranderen.[32] Daarbij wilde het verder kijken 
dan de tekst van de wet en de vernieuwingen aangrijpen om 
‘extra aandacht te besteden aan kwaliteitsverbetering van de 
welstandsadvisering.’[33] 

De belangrijkste vernieuwingen speelden op twee niveaus. 
Voor de buitenwereld was belangrijk dat welstandscommissies 
voortaan in alle openbaarheid werkten, op basis van vooraf  
op schrift gestelde criteria. Iedereen kon daarvan kennisne-
men en er zich bij uitwerking van eventuele bouwplannen op 
voorbereiden. De vergaderingen waren voor iedereen toegan-
kelijk, terwijl de welstandscommissie ieder jaar schriftelijk 
verantwoording zou afleggen aan de gemeenteraad. Zo werden 
waarborgen voor transparantie, openbaarheid, democratische 
controle en rechtszekerheid ingebouwd. Uiteraard moest de 
commissie onafhankelijk zijn, zonder ‘bindingen of  relaties’ 
die haar oordeel zouden kunnen beïnvloeden. Regelmatige 
verversing, door de duur van het lidmaatschap aan termijnen 
te binden, zou hieraan eveneens bijdragen. 

Bovendien was er nu gelegenheid ‘burgerleden’ in de com-
missie op te nemen: vrouwen of  mannen voor wie geen bijzon-
dere eisen golden. ‘Zij geven vanuit hun ervaring en beleving 
een onafhankelijke visie op de adviesaanvragen en proberen 
‘de kijk van de burger’ in een welstandsadvies te vertalen.’[34] 
Het Genootschap speelde hierop verder in met zijn keuze om 
de welstandscommissie niet langer in eigen bureau te laten 
vergaderen, maar op locatie: in de regio, dichter bij de gemeen-
ten en hun inwoners.

Vóór de commissie aan het werk kon, was echter de beurt 
aan de gemeente. Per wijk of  gebied moest ze een beschrijving 
en een beeldanalyse maken als fundament voor het ruimtelijke 
beleid. Op basis hiervan stelde de gemeenteraad de welstands-
criteria vast. Dit sloot aan bij het streven van het Genootschap 
om ‘per gemeente precies in beeld te brengen wat de specifieke 
waarden (o.a. landschap, cultuurhistorie, gebouwen) zijn en 
hoe je daarmee om wilt gaan.’ Waarbij het zelf  bepleitte niet 
alles tot achter de komma vast te leggen: ‘Laat ruimte voor 
creatieve ideeën en timmer niet alles van te voren dicht.’[35] 

en lesprogramma’s moesten de Nederlanders vertrouwd ma-
ken met, en meer betrekken bij, het belang van architectuur. 
In het spoor van de nota ontstonden het Nederlands Archi-
tectuurinstituut (sinds 2013 Het Nieuwe Instituut) en Archi-
tectuur Lokaal.

WELSTAND ALS WAARDE

Aan een andere vorm van welstand kwam het derde kabi-
net-Lubbers, waarvan D’Ancona en Alders deel uitmaakten, 
toch niet toe. Het liet de gedachte aan afschaffing in de aanloop 
naar de Woningwet 1991 varen nadat onderzoek had uitgewe-
zen dat welstand de economische ontwikkeling niet belemmer-
de. Eenmaal daarvan overtuigd, gaf  het welstand een belang-
rijke plek in de nieuwe Woningwet, vanuit het inzicht dat een 
omgeving van kwaliteit een economische waarde op zich is.[20] 

De nieuwe wet droeg gemeenten op welstandsbeleid voor 
hun complete oppervlak te voeren, overigens met de mogelijk-
heid tot differentiatie per wijk of  buurt. Daarvoor moesten ze 
een gebiedsinventarisatie uitwerken die de aanwezige (bijzon-
dere) gebouwen, monumenten, landschappelijke elementen 
en andere kwaliteiten beschreef. Deze inventarisatie voorzag 
aansluitend in de ingrediënten voor het beeldkwaliteits – of  
welstandsplan. Dat, op zijn beurt, leverde de criteria voor 
welstand én het door de gemeente te voeren ruimtelijke be-
leid. Alles kwam nu bij elkaar: welstand, ruimtelijke kwaliteit 
en monumentenzorg, want bij de beoordeling van plannen 
waarbij monumenten waren betrokken moesten gemeenten 
zich voortaan laten informeren over de monumentwaarde en 
de betekenis daarvan voor welstand en omgeving. 

Verder maakte de nieuwe Woningwet een onderscheid in 
categorieën bouwwerken. In door gemeenten aangewezen 
vergunningsvrije gebieden was welstandsadvies niet nodig. 
Zogeheten meldingsplichtige bouwwerken moesten wel aan 
‘redelijke eisen van welstand’ voldoen, maar een preventief  
welstandsadvies was niet nodig. Voor vergunningsplichti-
ge bouwwerken handhaafde de wet zowel het preventieve 
welstandsadvies als het repressieve toezicht. 

Het waren ingrijpende veranderingen. Gemeenten kregen 
vrijheid meer eigen keuzes te maken, mits op basis van vastge-
legd beleid. Voor de welstandsadvisering was hiermee de kou 
niet uit de lucht. De tweede architectuurnota, De architectuur 
van de ruimte uit 1996, drukte alleen al door de titel het belang 
uit van het samenspel tussen architectuur en omgeving. Maar 
liefst vijf  betrokken bewindslieden schreven onder meer met 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interpro-
vinciaal Overleg (IPO) en Federatie Welstandsbeleid te wil-
len onderzoeken ‘of  en op welke wijze de doelmatigheid en 
de inzichtelijkheid van de welstandsadvisering kan worden 
verbeterd.’[21] Voor alle duidelijk voegde het stuk nog toe: ‘Het 
belang van welstandstoezicht staat niet ter discussie, wel de 
objectiviteit van het welstandsoordeel.’ [22] Onder leiding van 
de rijksbouwmeester zou het toezicht worden geëvalueerd. Dat 
zou tevens aanleiding moeten geven tot ‘ideeënvorming (...) om-
trent een meer toetsbare aanpak van het welstandsbeleid.’[23]

OBJECTIVITEIT ONDER VUUR

Opnieuw was dus de objectiviteit van het welstandsoordeel de 
steen des aanstoots. Het aangekondigde rapport van de rijks-
bouwmeester, Welstand op een nieuwe leest uit 1997, kwam met 
aanbevelingen voor een andere opzet. Maar toen had staatsse-
cretaris Johan Remkes van VROM de Haagse discussie alweer 
aangezwengeld. Hij wilde van de welstand af. Zijn argumenta-
tie kwam overeen met die van zijn partijgenoot Winsemius in 
het begin van de jaren 1980.[24] Om te beginnen wilde hij dere-
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[Afb.10] Commissie Groesbeek, 2014. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.11] Commissie Tiel, 2006. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.12] Bouwplanoverleg op locatie in gemeente Bronckhorst, 2015.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.13] Commissie Rheden. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.14] Delegatie Den Haag in Welstandscommissie Doetinchem, 2011.  

Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.15] De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Apeldoorn, 2007.  

Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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elke gemeenteraad eigen wensen, ambities en prioriteiten. 
Het was de kunst binnen de wettelijke kaders een herkenbare 
opzet te maken met mogelijkheden voor lokale aanpassingen. 
Hierdoor ontstond niet één standaard-wetstandsnota voor alle 
gemeenten, maar kon elke gemeente een eigen welstandsnota 
vaststellen. Alle nota’s waren gereed op 1 juni 2004, de door de 
wet gestelde deadline.

Overigens kwam er meer bij kijken. De invoering van de 
nieuwe welstandszorg viel samen met de invoering van het 
dualisme in het gemeentebestuur. De Wet dualisering gemeen-
tebestuur bracht een strikte scheiding aan tussen de gemeen-
teraad als wetgevende, en het college van burgemeester en 
wethouders als uitvoerende macht. Welstandsbeleid werd ook 
hierdoor een aangelegenheid van de gemeenteraad en daar-
mee onderwerp van politieke discussie.

De welstandsnota bood het kader waarbinnen de vaak ge-
deeltelijk vernieuwde welstandscommissies hun draai moesten 
vinden op basis van de vooraf  opgestelde en door de gemeen-
teraad democratisch vastgestelde welstandscriteria. Hierdoor 
verlangde de uitvoering eveneens veel tijd en zorg. De open-
baarheid stelde nieuwe eisen aan agendering, vergaderverloop, 
inrichting van de vergaderruimte en de administratieve voorbe-
reiding en afwikkeling. Ook selectie, benoeming en begeleiding 
van burgerleden vroegen aandacht. De implementatie legde 

Overigens liet de wet het aan de gemeenten om te bepalen 
of  ze dit wilden: ze kregen vrijheid af  te zien van welstands-
beleid. Enkele gemeenten, zoals het Brabantse Boekel, beslo-
ten hier meteen toe. Geen van de bij het Genootschap aange-
sloten gemeenten koos hiervoor. Wel wezen vele gemeenten 
welstandsvrije gebieden aan. Overigens: ook in welstandsvrije 
zones bleef  de eis staan dat bouwwerken moeten passen in 
de geldende bestemmingsplannen en voldoen aan eisen van 
bouwveiligheid.[36] 

’MEGAPROJECT’ MODERNISERING WELSTANDSBELEID

In verschillende jaarverslagen berichtte het Genootschap over 
het ‘megaproject welstandsbeleid.’[40] Na de inwerkingtreding 
van de nieuwe Woningwet in 2003 hadden gemeenten ander-
half  jaar de tijd om een welstandsnota uit te werken en vast te 
stellen. Om gerichte ondersteuning te kunnen bieden, werkte 
het Genootschap verschillende pakketten uit, variërend van 
informeren en toetsen tot en met begeleiding en schrijven van 
de welstandsnota. Van deze laatste mogelijkheid maakten 29 
gemeenten gebruik.[41] 

Het project bestond voorts uit de organisatie van regiobij-
eenkomsten en kennisdeling, en individuele bezoeken aan ge-
meenten. De uitdaging en opgave was om elke gemeente op maat 
te bedienen. Elke gemeente had en heeft eigen ‘couleur locale’[42], 
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[Afb.16] Samen met dorpsbewoners werkte Gelders Genootschap 
in 1999 aan een dorpsvisie voor Rekken en Beltrum.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.17, In 2001 organiseerde Gelders Genootschap meerdere rayon- 
Afb.18] en regiobijeenkomsten. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.19] Bouwhistorische sporen in de stadmuur van Harderwijk. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

Het was nu ‘opdracht’ te werken aan versterking van het histo-
risch besef  ‘als voorwaarde voor een ruimtelijke inrichting van 
Nederland, waarbij bestaande culturele waarden een rol van 
betekenis spelen als inspiratiebron en als collectief  geheugen.’

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (tegenwoordig 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) groeide hierna uit 
tot expertisecentrum. Provinciale steunpunten fungeerden 
als koppelteken tussen gemeenten en Rijksdienst, door de ge-
meenten met raad en daad te ondersteunen bij de ontwikkeling 
en de uitvoering van eigen monumentenbeleid. Het Genoot-
schap, steunpunt sinds 2002,[47] schreef  dan ook mee aan de pu-
blicatie 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten, 
later wel beschouwd als een vroege poging om duidelijkheid te 
verschaffen over monumentadvisering. Het wilde dienen ‘als 
algemeen kader voor degenen die restauraties en wijzigingen 
aan monumenten moeten beoordelen’ en als ‘richtlijn voor de 
eigenaren die initiatieven voor hun monument hebben ontwik-
keld.’ Later zouden de steunpunten het Netwerk Steunpunten 
Cultureel Erfgoed vormen, met het Genootschap als secretaris 
en aanspreekpunt.[48]

BELVEDERE: CULTURELE DAAD

In terugblik valt op hoe de verschillende wetten, regels en 
ambities steeds meer naar elkaar toe bewogen. Ruimtelij-
ke kwaliteit, architectuur, monumentenzorg, landschap en 
welstand raakten ook in officiële beleidsdocumenten steeds 
meer met elkaar verweven. En dat ging door, in 1999 brachten 
vijf  ministeries een volgende nota uit: Belvedere, beleidsnota 
over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. 
De boodschap uit de aanbiedingsbrief  aan de Tweede Kamer 
klonk op zichzelf  al als een missie: ‘Culturele identiteit en 
het behouden van de daarmee samenhangende regionale 
verscheidenheid zijn uitgangspunt voor de inrichtingsopgave 
voor de komende decennia. Hieruit blijkt een hernieuwd besef  
voor de ruimtelijke ordening als culturele daad.’[49]

groot beslag op het Genootschap, mede omdat de gebruikelijke 
advisering (met alleen al in 2004 ruim 16.500 aanvragen [43]) on-
derwijl doorging. In de navolgende jaren was het tevens betrok-
ken bij evaluaties en aanpassingen van de welstandsnota’s [44], 
waardoor de nieuwe wijze van advisering uiteindelijk gestruc-
tureerd, professioneel en gewaardeerd kon verlopen. 

MONUMENTEN ALS PIJLERS

Intussen was ook de monumentenzorg aan verandering on-
derhevig. Die had altijd al de warme belangstelling van het 
Genootschap maar de liefde was geruime tijd bepaald niet 
wederzijds. Dat was recent gebleken tijdens de conflicten uit 
de jaren 1980 en het vertrek van de Gelderse Monumentencom-
missie in 1987. Volgens een studie naar het imago van de monu-
mentenzorg, meer in het bijzonder naar dat van de toenmalige 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, domineerden hier nog 
de restauratie-architecten en kunsthistorici. Zorg voor mo-
numenten was hierdoor ‘een nogal in zichzelf  gekeerde en 
academische bezigheid van een beperkte groep professionals 
en geïnteresseerden.’[45] In de jaren 1980 liet het overheidsden-
ken over decentralisatie, deregulering en bezuinigingen zich 
echter ook op dit terrein gelden.

Net als overigens die andere ontwikkeling: de beweging 
naar ruimtelijke kwaliteit. Projecten voor stads- en dorpsver-
nieuwing hadden de waarde van uit vroeger tijden overgele-
verde gebouwen of  restanten daarvan onderstreept. Ze (her)
kregen positie als ‘ankerpunten in het stedelijke weefsel’[46] en 
als referentiepunt voor bouw- en herstructureringsprojecten. 

De wens tot decentralisatie en de herwaardering van mo-
numenten brachten een verschuiving in het beleid te weeg. 
Het zwaartepunt voor monumentenbeleid verschoof  naar 
de gemeenten, terwijl zorg voor monumenten nu ook in lan-
delijke stukken tot pijler werd onder het ruimtelijke beleid. 
Het beleidsplan Monumentenzorg breed bekeken (1995) van de 
Rijksdienst vertolkte de omslag die zich had voltrokken. 
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wel tussen de regels door leesbaar: ‘Kan het ook wat mooier?’ 
Een keer werd zelfs een opmerkelijk woord gebruikt: ‘Schoon-
heid bestaat in vele varianten en velen genieten ervan. Naast de 
‘ernstige’ waarden van de cultuurhistorie, zoals zingeving en 
educatief  belang, zijn genot en plezier een waarde op zichzelf.’[53]

Om van papier naar werkelijkheid te gaan, gaf  de nota al 
enkele voorbeelden hoe de uitgesproken ambities uitvoering 
konden krijgen. Herstel van de Hollandse Waterlinie zou kun-
nen samengaan met de noodzaak ruimte voor water te schep-
pen; op het platteland kon een omslag worden gemaakt van 
‘een agrarisch productielandschap naar een gedifferentieerd 
consumptielandschap’[54] en overal zou infrastructuur land-
schappelijk moeten worden ingepast. ‘Nieuw is dat cultuur-
historische kwaliteiten bewust, vroegtijdig en volwaardig in 
de ruimtelijke ontwikkeling dienen te worden betrokken.’ [55] 
Dat vroeg om kennisuitwisseling en samenwerking tussen de 
vele instanties die op deze terreinen werkzaam waren. En het 
was een opgave voor álle betrokken: rijk, provincie, gemeenten, 
inwoners.

TEGEN DE VERROMMELING

In 2004 volgde de Nota Ruimte.[56] Als in voorgaande nota’s gaf  
het kabinet hier zijn visie voor de komende decennia. Op een 
andere wijze dan zijn voorgangers, vond het zelf: ‘Dit kabinet 

De nota zelf  was net zo duidelijk: ‘De cultuurhistorische 
identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van 
de ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor goede voorwaarden 
scheppen.’[50] Het was, zo werd erkend, ‘een verandering in den-
ken en handelen’ en zelfs een ‘trendbreuk.’[51] Bij de inrichting 
en ordening van steden en landschappen zouden cultuurhis-
torische waarden medebepalend moeten zijn. Zo kon worden 
rechtgedaan aan de betekenis van materieel en immaterieel 
erfgoed voor identiteit en zingeving. Daarnaast was het van 
belang als informatiebron, inspiratiebron en ‘contrapunt voor 
mondialisering.’ Het erfgoed vertegenwoordigde daarnaast 
esthetische, ecologische en economische waarde. Voor de be-
trokken ministers kwam hier nog bij dat ze met het uitbrengen 
van de nota uitvoering gaven aan wat het tweede kabinet-Kok 
in zijn regeringsverklaring als een van zijn belangrijkste opga-
ven beschouwde: ‘Het vinden van een verantwoord evenwicht 
tussen diverse dilemma’s, waaronder dat tussen economische 
kracht en behoud van de kwaliteit van ons leefmilieu.’[52] 

Het paste in de tijd. De tweede helft van de jaren 1990 was 
een periode van hoogconjunctuur. Er was geld, er was behoefte 
aan (her)bezinning. De introductie van het begrip ‘ruimtelijke 
kwaliteit’ en de ambitie om architectuurbeleid te voeren, waren 
voorafschaduwingen geweest van wat Belvedere als uitgangs-
punt aanreikte. Met als centrale vraag, niet uitgesproken maar 
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De nieuwe opzet van de welstandsadvisering brengt grote veranderingen met zich mee. Voor 
gemeenten en commissieleden zal het wennen zijn, soms nog even zoeken. Daarom brengt 
het Genootschap in 2005 het Groene Boekje uit, om alle betrokkenen houvast te bieden en 
nuttige tips mee te geven.[37] Het laat bovendien de in goud gewikkelde dvd ‘De waarde van 
welstand’ maken, om gemeenteraadsleden te informeren over de veranderingen.[38]

Het Groene Boekje is een vervolgstap, legt directeur Kees van Esch uit in het voorwoord. Het 
Genootschap werkt met de gemeenten al langer aan de voorbereiding van de nieuwe praktijk. 
Door gemeenten te informeren en te ondersteunen en een ‘eenduidige methodiek voor de 
opzet van welstandsnota’s’ te ontwikkelen. Ook voorziet het gemeenten van welstandsregle-
menten. Het boekwerkje geeft een bondige beschrijving van de werking van het welstands-
advies, drukt de relevante wetspassages af en vertaalt die voor praktisch gebruik.
De ambitie reikt intussen verder. Het Genootschap ziet de bepalingen van de wet als uitda-
ging om de kwaliteit van de welstandsadvisering te vergroten en af te stemmen op de eisen 
van de moderne samenleving. Dat betekent focus op hoofdlijnen, een oplossingsgerichte 
benadering (‘ieder advies reikt een oplossing of perspectief aan’), een stimulerende houding 
en de mogelijkheid om te komen tot ‘creatieve oplossingen.’ 
Het uiteindelijke doel is dan ‘een houding waarbij de welstandscommissie zich niet alleen 
als toetser maar ook als partner opstelt en zich meer op hoofdlijnen richt dan op details.’ 
Dat betekent ook inzet buiten de commissie om, om ‘politiek en maatschappelijk draagvlak’ 
te vinden. Dan kan van welstand ‘een positieve, constructieve en inspirerende invloed (…) 
uitgaan op alle bouwinitiatieven en op de bouwcultuur in een gemeente.’ [39]

In deze woorden ligt zowel een wens als een opgave besloten. Het Genootschap beseft dat 
de discussie over welstand zal terugkeren. De geheimzinnigheid mag nu doorbroken zijn, 
de volgende horde is het wegnemen van het beeld dat welstandsregels de vrijheid van bur-
gers beknotten. Als dat lukt, wordt welstand een belangrijk instrument om de kwaliteit van 
de omgeving in stand te houden en te bevorderen.
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Bij de viering van het 85-jarig bestaan in 2004 geeft het Genootschap een themanummer uit van 
het periodiek Beeldspraak. >8, luidt de titel: ‘Meer dan een 8.’ [64] Het richt zich op het onderwerp 
ruimtelijke kwaliteit. De vormgeving verwijst ernaar. In eerste instantie lijkt het boekwerkje 
een misdruk met verkeerd afgesneden pagina’s. Het is beeldtaal, om duidelijk te maken wat 
er gebeurt als ruimtelijke kwaliteitszorg ontbreekt: dan valt het gebrek aan samenhang op en 
ontstaan gevoelens van vervreemding. 
In de inleiding legt voorzitter Nico Nelissen uit dat ruimtelijke kwaliteit ‘multi-interpretabel’ is. 
‘Zelfs wanneer men het over een definitie van dit begrip eens is, dan is de uitwerking ervan in 
concrete plannen zeker niet eenduidig.’ Verderop kent hij ruimtelijke kwaliteit mystieke eigen-
schappen toe: ze vervluchtigt wanneer wordt getracht haar te verwoorden. In het boekwerkje 
drukken medewerkers van het Genootschap met woorden en beelden uit wat zíj eronder 
verstaan, om te benadrukken dat het begrip altijd een subjectieve dimensie heeft.
In alle bijdragen gaat het over harmonie, contrast en de diepgevoelde behoefte om geraakt 
te worden. Ruimtelijke kwaliteit gaat over object en omgeving, over beleving en emotie. Ze is 
de optelsom van wat het oog ziet, het hart raakt en de ziel beweegt. En zo, in de woorden van 
Nico Nelissen, ‘primair een vlijmscherp, geweldloos en (hopelijk ook) effectief wapen (…) 
tegen middelmatigheid, kaal winstbejag en ongewenste tijdsdruk.’
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[Afb.20] Zicht op de wijk Beuningse Plas in Beuningen, 2007. Bron: Collectie Gelders Genootschap. 
[Afb.21] Fort Vuren is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.22] Zicht op kasteel Rosendael. Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.23] Het project Ruimte voor de Rivier, bedoeld om rivieroverstromingen te voorkomen, leidde grote veranderingen 

in de ruimtelijke ordening van Nederland, zoals bij de Waal. Bron: www.ruimtevoordewaal.nl.
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Op het grondgebied van de vijf aangrenzende gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozen-
daal en Wageningen bevinden zich omstreeks 100 landgoederen en buitenplaatsen. In 2007 
neemt het Gelders Genootschap het initiatief om voor deze karakteristieke strook kastelen en 
landhuizen langs de stuwwallen van Rijn en IJssel een samenhangende visie te ontwikkelen. 
Het zijn knooppunten van historie, cultuur, landschap en natuur. Ze verdienen extra aandacht 
vanwege de verstedelijking. Het project richt zich op behoud en instandhouding. Dat betekent 
onder meer inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. De weerklank 
is groot: landgoedeigenaren, de vijf genoemde gemeenten en de provincie Gelderland werken 
graag mee. In 2011 sluiten de vijf gemeenten een convenant voor ‘het behoud en de versterking 
van de landgoederenzone als geheel alsmede de bouwstenen ervan, de ruimtelijke identi-
teitsdragers.’ [95] Tegelijkertijd worden onder auspiciën van het Genootschap twee boekwer-
ken gepresenteerd: Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap en Kansen voor 
Gelders Arcadië.[96] Het eerste boek geeft een overzicht van landgoederen, cultuur en historie, 
het tweede laat zien welke kansen en mogelijkheden bestaan voor, onder meer, toerisme en 
hergebruik. Een website ondersteunt zowel de publicaties als de ambities.[97]

Want het project wil meer dan beschrijven en mooie foto’s presenteren. Om deze voor Neder-
land unieke zone veerkrachtig te houden, zijn nu eenmaal inkomsten nodig. Te meer omdat de 
verstedelijking kan leiden tot ‘versnippering van de individuele landgoederen en het samen-
hangende landgoederenlandschap.’ [98]
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Een van de grootste projecten uit de geschiedenis van het Genootschap bestaat uit zijn be-
trokkenheid bij het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het Monumenten Selectie 
Project (MSP) in de jaren 1990.[69] Ze focussen op de ‘jongere bouwkunst’: gebouwen uit de 
periode 1850-1940 die tot dat moment niet in aanmerking komen voor een plek op de rijks-
monumentenlijst. Kennis van bouwstijlen en bouwwijzen uit deze periode is van belang voor 
de selectie van nieuwe rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. 
In Gelderland richt de provincie als coördinerende instantie voor de MIP een afzonderlijke 
stichting op.[70] Deze roept in de slotfase de hulp in van het Genootschap. Hieruit komt later de 
opdracht voort om aan de hand van het MIP een beargumenteerde voordracht te doen voor de 
rijksmonumentenlijst en de door het rijk aan te wijzen beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Het Genootschap stelt er extra mensen voor aan. Het MSP staat voor vier jaren van hard werken. 
Voor maximaal 1800 nieuwe monumenten en dertig ‘gezichten’ moeten onderzoeken worden 
gedaan en ‘redengevende beschrijvingen’ (de daadwerkelijke beargumenteerde voordracht) 
worden opgesteld. Ironisch genoeg krijgt het pand Zypendaalseweg 2-4 van Willem Diehl, in 
1919 aanleiding om het Genootschap op te richten, hierdoor een plek op de Rijksmonumen-
tenlijst. Aan het MSP dankt de karakteristieke Arnhemse wijk Geitenkamp zijn aanwijzing tot 
beschermd stadsgezicht.[71] Het project levert ‘vele en interessante en bijzondere monumenten’ 
op, meldt het jaarverslag 1998. Dat constateert ook dat het MSP een discussie aanzwengelt 
over de erkenning van industriecomplexen als industrieel erfgoed.
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de rivier in noodsituaties meer water kan bergen. Zutphen 
realiseerde met waterschap Rijn en IJssel het project Rivier 
in de stad om zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke kwa-
liteit van de IJsselkade te vergroten. Naast water vroegen ook 
duurzaamheid en even later de energietransitie om ruimte. 
Het Actieprogramma Mooi Nederland (2009-2011) stimuleerde 
projecten voor efficiënt en duurzaam gebruik van de ruimte 
en terugdringing van de ‘verrommeling.’ 

DECENTRAAL WAT KAN

In lijn met de filosofie van eerdere kabinetten vroeg de Nota 
Ruimte een andere verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden tussen rijk, provincie en gemeen-
ten. Het rijk zette hoofdlijnen, waakte over infrastructuur en 
stelde de ‘basiskwaliteit’ of  ondergrens vast. De uitwerking 
en verdere inkleuring kwamen in handen van provincies en 
vooral gemeenten. In een extra katern bij de Nota Ruimte legde 
minister Sybilla Dekker uit wat dit betekende voor meer lan-
delijke gemeenten. Hier was ‘expliciet aandacht’ nodig voor 
‘versterking of  herstel van landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. De verantwoordelijkheid hier-
voor ligt bij provincies en gemeenten. Meer aandacht voor het 
maken van, landschappelijk gezien, goede ontwerpen is hier 
onlosmakelijk verbonden.’[61] 

Vooral gemeenten moesten nu ‘het heft in eigen handen 
nemen. (...) Kansen staan centraal, niet regels en restricties 
(...). Net als maatschappelijke organisaties en burgers hebt u 
vaak uitstekende ideeën. Het motto van het beleid is daarom 
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’’, hield de minister 
de gemeenten voor.’[62] Ze vroeg een ‘can do-mentaliteit’ en 
daagde uit om stoer aan de slag te gaan: ‘De Nota Ruimte is niet 
voor bange mensen.’ Een van haar opvolgsters verwoordde 
het in 2011 anders, maar beoogde hetzelfde: ‘Elke regio heeft 
een eigen aanpak nodig. Een centraal beleid, aangestuurd 
vanuit Den Haag, past daar niet bij.’[63]

kiest ervoor het rijksbeleid zoveel mogelijk in één nota onder 
te brengen.’[57] Dat zou meer helderheid garanderen en meer 
samenhang creëren. De in de loop van enkele decennia ge-
groeide lappendeken van wetten en regels had lang niet altijd 
het gewenste resultaat opgeleverd. Iedereen kon het met eigen 
ogen waarnemen. Uiteenlopende ingrepen en maatregelen 
voor landbouw, verstedelijking en infrastructuur hadden ‘op 
verschillende plaatsen geleid tot ‘verrommeling’ en nivelle-
ring van het landschap.’[58]

Uitgaande van de hoofddoelstellingen, ‘een sterke econo-
mie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk 
land’, kondigde het kabinet een aantal veranderingen aan. 
Om te beginnen, wilde het ‘een dynamisch, op ontwikkeling 
gericht ruimtelijk beleid. Het accent verschuift hiermee van 
‘het stellen van beperkingen’ naar ‘het stimuleren van ontwik-
kelingen’. Nederland gaat niet ‘op slot’ en er komt met deze nota 
meer ruimte voor dynamiek.’[59] Er zou een ‘ja, mits’-regime 
gelden.’[60] Met andere woorden, er zou meer mogelijk zijn op 
voorwaarde van afstemming van alle plannen en op de zorg-
vuldige inpassing hiervan in steden, dorpen en landschappen. 

Dat was een opgave op zich. Alleen al vanwege de nood-
zaak om in gebouwde omgeving en landschap meer plek 
voor water te maken. Aan het einde van de 20ste eeuw had 
Nederland enkele malen te maken met ernstige waterover-
last. Gevaar van dijkdoorbraken noodzaakte tot evacuatie 
van honderdduizenden mensen in Limburg en Gelderland. 
Om beter voorbereid te zijn op de door klimaatveranderin-
gen te verwachten perioden van langdurige hevige regenval, 
ging op veel plaatsen in het hele land de schop in de grond. In 
gebouwd gebied voor de aanleg van wadi’s en ondergrondse 
bergingen en herstel of  aanleg van beken, op het platteland 
voor het uitgraven van nieuwe beken of  de reconstructie van 
meanders van ooit rechtgetrokken beken. Langs de grote ri-
vieren ging het grootschaliger. In Nijmegen, bijvoorbeeld, 
werd de Waaldijk verlegd en een nevengeul gegraven, zodat 

[Afb.24] Betsky waarschuwt tegen verrommeling openbare ruimte.  
Bron: Trouw, oktober 2006.

[Afb.25] Verrommeling bij nieuwbouw, Nesselande.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap, 2006.

[Afb.26] Sluipend verrommeling van een zichtlijn. 
Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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het MSP over tot (aanvullende) aanwijzing van gemeentelijke 
monumenten en gemeentelijke beschermde stads- en dorpsge-
zichten. De provincie Gelderland was de eerste provincie die 
vanaf  1985 de instandhouding van gemeentelijke monumenten 
subsidieerde.

Bij het verschijnen van Belvedere, en van de provinciale 
nota Belvoir (2000) die de hoofdlijnen van de rijksnota ver-
taalde voor Gelderland, stond het Genootschap dan ook in de 
startblokken. Het ging door met het opstellen van cultuurhis-
torische analyses en gebiedsbeschrijvingen. Opdrachtgevers 
waren gemeenten maar ook andere instanties, zoals Het Na-
tionale Park De Hoge Veluwe. In 2007 verscheen de cultuur-
historische analyse van dit gebied in boekvorm.[66] Eerder, bij 
de viering van het 85-jarig bestaan van het Genootschap in 
2004, werd het jachtslot Sint Hubertus uitgeroepen tot fraaiste 
cultuurhistorisch erfstuk van Gelderland.

In opdracht van de provincie werkte het Genootschap 
voorts mee aan de samenstelling van de provinciale Gelder-
se Cultuurhistorische Waardenkaart, voor informatie over 
monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Het 
verrichtte bovendien onderzoek naar de Hessenwegen in de 
Achterhoek en de oude handelswegen (Hessenwegen, Han-
zewegen, postroutes) op de Veluwe. Ook gaf  het technische 
adviezen bij restauratieprojecten, begeleidde het deze voor 
gemeenten en had het zitting in Q-teams voor herbestemmin-
gen en herinrichting van grote monumentale complexen.

Steeds bewoog het Genootschap zich op het snijvlak van 
kennis, beleid en uitvoering. Met provincie Gelderland, Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek, Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (afdeling Gelderland) en de Stichting Monumen-
tenwacht Gelderland sloot het in 2002 het Samenwerkingsver-
band Cultuurhistorie. Dit verband (sinds begin 2018 Erfgoed 
Alliantie, met deels nieuwe partners) zette in op kennisdeling 
met gemeenten en inwoners.[67] Door de organisatie van cur-
sussen, netwerkdagen en het inrichten van een helpdesk gaf  
het mee vorm aan verdere integratie van erfgoed in gemeen-
telijk beleid. Het Genootschap trad op als adviseur, toetser en 
voorlichter, en coördineerde de voorbereiding van restauratie-
projecten. In de ErfgoedAcademie werkt het Genootschap met 
andere instellingen aan overeenkomstige doelstellingen. Hier-
mee samenhangend, was het medeoprichter van het B(elvede-
re)team Gelderland, terwijl het daarnaast de Stichting voor 
het Behoud van Boerderij en Erf  in Gelderland oprichtte.[68] 

Deze beoogde de waardevolle functie van boerenerven in het 
landschap in stand te houden.

HET BUREAU VERANDERT

De toenemende vraag vanuit de gemeenten naar integrale 
advisering en de interne wens om welstand, ruimtelijk beheer 
en cultuurhistorie meer af  te stemmen, gaf  aanleiding tot een 
organisatieverandering. Vanaf  2004 kende het bureau drie 
sectoren: Welstand en Ruimtelijke Kwaliteit (WeRK, hoofd 
J. Boros), Cultuurhistorie (CH, hoofd S. van den Bergh) en 
Ondersteuning. Met Kees van Esch en office manager Thea 
Jongbloed vormden de hoofden WeRK en CH het manage-
ment team.

Het bureau zag zich uitgedaagd om meer te bieden dan 
vergelijkbare bureaus en door de eigen onafhankelijke po-
sitie meerwaarde te brengen. Voor een deel was dat harde 
economische noodzaak. Als zelfstandige organisatie droeg 
het Genootschap zelf  verantwoordelijkheid voor de eigen 
continuïteit. Spreiding van inkomsten door uitbreiding van 
het assortiment producten en diensten zou de kwetsbaarheid 

OP HET SNIJVLAK

De richting die het regeringsbeleid nu nam, was een kolfje 
naar de hand van het Genootschap. Integraliteit stond altijd 
al bovenaan de wensenlijst, maar eerdere initiatieven kwa-
men nooit echt van de grond omdat gemeenten liever zelf  hun 
zaken regelden. Nu echter nam de vraag naar onafhankelijk 
advies toe.

Het bureau stond hierdoor voor een omschakeling. ISO-cer-
tificering verzekerde gemeenten en andere opdrachtgevers 
van kwaliteit en continuïteit, maar dat was niet genoeg. Het 
Genootschap, dat zich in eerdere decennia geregeld belerend 
en aanbodgericht had opgesteld, moest nu de vraag van ge-
meenten, inwoners en anderen leren verstaan. De uitdaging 
was bovendien om die steeds voor te zijn, om producten en 
diensten al op de plank te hebben liggen nog vóór erom werd 
gevraagd. Dat ging overigens haast vanzelf. Het Genootschap 
was immers het platform waar steeds meer uiteenlopende 
disciplines bij elkaar kwamen en kennis, inzichten en ideeën 
uitwisselden. Er kwamen geregeld initiatieven uit voort die 
nieuwe kennis genereerden waarmee het Genootschap zijn 
afnemers nog weer beter kon bedienen.

Daarbij toonde het zich gretig en vernieuwingsgezind. In 
de jaren 1990 was het actief  betrokken bij het Monumenten In-
ventarisatieproject (MIP) en het Monumenten Selectieproject 
(MSP). In het spoor hiervan schreef  het monumentennota’s en 
vestigde het de aandacht op het belang van de wederopbouwar-
chitectuur van na de Tweede Wereldoorlog. Voor de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg stelde het Genootschap onderzoek in 
naar de cultuurhistorische waarden van die naoorlogse wijken. 
Langs deze weg kon het zijn kennis verder verdiepen en delen, 
onder meer door organisatie van studiebijeenkomsten en het 
uitgeven van brochures, over bijvoorbeeld wederopbouw (1999) 
en bouwhistorisch onderzoek (1999).[65]

Genootschap en provincie Gelderland liepen nu voor in 
vergelijking met andere provincies. Veel gemeenten gingen na 

[Afb.27] Simon van den Bergh, sectorleider Cultuurhistorie, vertelt over  
het belang van erfgoed.

[Afb.28] Op deze bijeenkomst werd het convenant Gelders Erfgoedplatform 
ondertekend. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.29] Herinrichting Stationsplein Apeldoorn. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.30] Nieuwe bestrating Stationsplein. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.31] Waterspeelplek DRU cultuurfabriek. Bron: Stan Bouman Photography.
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vaardigen en het inwoners en ondernemers gemakkelijker 
te maken om zelf  in actie te komen en verantwoordelijkheid 
op zich te nemen, gold als leidend principe. De Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (2008), die diverse regelingen 
samenbracht in één omgevingsvergunning, was hiervan een 
voorbeeld. De wetgever meldde expliciet de dienstverlening 
aan inwoners en ondernemers te willen verbeteren. ‘Het 
huidige stelsel van wetten en regels op het terrein van bou-
wen, ruimte, natuur, monumenten en milieu is niet zozeer 
opgebouwd vanuit de positie van de burger, het bedrijf  en 
hun activiteiten (,,van buiten naar binnen”), maar vanuit 
de organisatie van de overheid en de behartiging van de in 
diverse wetten neergelegde publieke belangen.’[74] Die situ-
atie werd nu omgedraaid. Inwoners en ondernemers hoef-
den voortaan niet meer langs verschillende afdelingen om 
toestemming of  vergunningen te krijgen, maar konden zich 
richten tot een digitaal loket. Het zou ‘een omvangrijke ver-
mindering van het aantal toestemmingen en een daarmee 
overeenkomende vermindering van administratieve lasten’ 
met zich meebrengen.

Kort voor de viering van het 90-jarig bestaan verscheen 
de ‘Beleidsbrief  Modernisering Monumentenzorg.’[75] Niet 
onverwacht, het project ‘MoMo’ liep al langer en het Genoot-
schap had via twee medewerkers bijgedragen aan de voor-
afgaande discussies en de keuzes die nu werden gemaakt. 
De beleidsbrief  kondigde wijzigingen aan, onder meer in de 
vorm van vereenvoudiging van regels en papierwerk. ‘Een 
modern monumentenbeleid moet ervoor zorgen dat de kwa-
liteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving 
gewaarborgd is, en verder wordt uitgebreid.’[76]

Nu grepen beleid en recessie ineen. Of, anders gezegd: de 
sombere economische tijden joegen de vernieuwing aan die 
het Genootschap al had ingezet. ‘Crisis of  geen crisis, Gelders 
Genootschap was al nieuwe paden ingeslagen’, merkte voor-
zitter Marja van der Tas op.[77] Het was ‘getransformeerd van 

kunnen beperken. Nog altijd zorgde welstandszorg voor een 
groot deel van de inkomsten, maar dat bracht risico’s met 
zich mee. Afschaffing van de welstand keerde steeds weer 
terug op de politieke agenda’s. Rijksoverheid en gemeenten 
streefden ernaar de inwoners steeds meer vrijheid (en ver-
antwoordelijkheid) toe te kennen, waardoor de welstand on-
derwerp van discussie bleef. In 2009 was directeur Van Esch 
inspreker tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over, 
alweer, mogelijke afschaffing van de verplichte welstandsad-
visering. ‘De toenmalige minister Van der Laan (WWI)[72] en 
de Kamer werden het er snel eens: welstand moest niet uit de 
Woningwet.’[73] Het was ook nu weer goed gegaan, maar hoe 
lang zou dat zo blijven? 

Bovendien was welstandszorg conjunctuurgevoelig. De 
crises van de jaren 1930 en 1980 hadden al eerder laten zien wat 
dat kon betekenen. Minder investeringen in de bouwsector 
leidden tot minder adviesaanvragen en daarmee tot minder 
inkomsten uit welstandszorg. Verbreding van het eigen dien-
stenpalet was derhalve naast uiting van de gedrevenheid van 
Genootschap en medewerkers ook voorwaarde voor voort-
bestaan. Dat trad aan het licht in de jaren rond 2010. Door de 
bankencrisis raakte de economie in een diepe recessies. De 
bouw kwam vrijwel stil te liggen. In krap twee jaar tijd ging 
de exploitatierekening van het Genootschap hard onderuit. 
Tegenover het positieve resultaat van ruim € 521.000 in het 
topjaar 2008 stond in 2009 een verlies van ruim € 610.000. Een 
verschil van ruim € 1,1 miljoen, in twee jaar tijd. 

NOODZAKELIJKE TRANSFORMATIE

Verdere veranderingen waren nodig om uit de rode cijfers te 
komen. Het Genootschap had daarop al gepreludeerd door 
‘Transformatie’ als motto te kiezen voor de viering van het 
90-jarig bestaan in 2009. De ontwikkelingen in de wereld van 
de ruimtelijke kwaliteit bleven immers in hoog tempo door-
gaan. Het verlangen van de overheid om minder regels uit te 

[Afb.32] Voorzitter Marja van der Tas bij de Algemene Ledenvergadering in 2008. 
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.33] Eerste landelijke bijeenkomst voor burgerleden in Apeldoorn, 2009. 
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.34] Inwoners van Hoenderloo ontwerpen zelf hun omgeving, 2006.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.35] De ervenconsulent van het Gelders Genootschap plant een boom op erf 
van landgoed de Kieftskamp, samen met Landschapsbeheer Gelderland, 
Gemeente Bronckhorst,Het Prins Bernhard Cultuurfonds en Geldersch 
Landschap & Kasteelen, 2011. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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IMAGO EN COMMUNICATIE

Het streven was al aangekondigd in het ‘Groene boekje’ dat het 
Genootschap in 2005 uitbracht voor de nieuwe welstandscom-
missies. In de optiek van het Genootschap gaven die idealiter 
blijk van ‘een houding waarbij de welstandscommissie zich 
niet alleen als toetser maar ook als partner opstelt en zich meer 
op hoofdlijnen richt dan op details.’[81] Na de jubileumviering 
van 2009 kreeg het streven een bredere basis. De ontwikkeling 
van toetser naar partner moest gelden voor alle werkzaamhe-
den van het Genootschap.

Mogelijkheden waren er genoeg. ‘Het onderwerp ruimte-
lijke kwaliteit is belangrijk, ook in tijden van recessie. Gelders 
Genootschap kan over de volle breedte van dit onderwerp ad-
viseren en steun bieden.’[82] Het beschikte immers over de be-
nodigde vakinhoudelijke kennis en was thuis in procedures. 
Bovendien kon het ervaring inbrengen. Zo kwam het accent te 
liggen op verbinden. Van mensen met elkaar en met beleid en 
uitvoering, van cultuurhistorie met landschap en ruimtelijke 
kwaliteit.

Nu werd ook de communicatie belangrijker. In 2000 bracht 
het Genootschap zijn website in de lucht.[83] Drie jaar lang, van 
2008-2011, had het een eigen medewerker voor communicatie. 
In deze periode werden huisstijl en logo’s aangepast. 

Andere manieren om zich te presenteren benutte het 

schoonheidscommissie naar brede adviesorganisatie voor 
ruimtelijke kwaliteit’, vatte ze 90 jaar geschiedenis kernachtig 
samen. Waaraan ze nog een verdere uitleg gaf: ‘Van behoed-
zaam bewaren naar stimuleren en enthousiasmeren en van 
corrigeren naar participeren.’[78] Directeur Kees van Esch wees 
op de ambitie van het Genootschap om een plek te krijgen bij 
de start van de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Want 
na advisering aan het einde van de pijplijn… kwam al spoedig 
het besef  dat je met deze procedure veel energie verspeelt en 
weinig vrienden maakt en dat je met informatie en interventie 
aan het begin veel meer bereikt.’[79]

Die kant wilde het Genootschap op. Bestuur, directie en 
medewerkers waren vastbesloten om de moeilijke periode 
te doorstaan. De medewerkers toonden zich bereid om hier-
voor een deel van hun salaris op te geven, in het besef  dat er 
een positie en een markt was voor het Genootschap. Door de 
combinatie van bezuinigingen, doelmatiger bedrijfsvoering 
en deeltijd-WW onder gelijktijdige ontwikkeling van nieu-
we producten wist het de crisis uiteindelijk te doorstaan. De 
deeltijd-WW werd bovendien benut voor de ontwikkeling 
van nieuwe kennis, met name rond de nu benoemde ‘nieuwe 
speerpunten herbestemming, transformatie, duurzaamheid, 
landschap, integrale/brede advisering en advisering onder 
de Wabo/Bor.’[80]
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RUIMTELIJKE IDENTITEIT

Ergens in de lange periode tussen, pakweg, 1980 en 2005, ver-
dampte het geloof  in de maakbaarheid van de samenleving. 
Het inzicht won veld dat de maatschappelijke werkelijkheid 
niet zo viel te sturen viel als lang werd aangenomen. Andere 
factoren als psyche, sociale afkomst, opleidingsniveau, ge-
zondheid, welzijn, welbevinden en leefstijl, speelden en spelen 
een grote rol in de wijze waarop mensen handelen en denken. 
De naaste omgeving eveneens. Een kwalitatief  goed ingerichte 
wijk kan middel zijn om bewoners met elkaar in contact te 
brengen, wat weer kan bijdragen aan hun bereidheid ook zelf  
verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving. In een ver-
rommeld of  verloederd (stedelijk) landschap zijn de kansen 
daarop veel kleiner. Wie geen resultaat ziet of  ervaart, wie 
niet wordt uitgedaagd of  uitgenodigd, zal zich minder snel 
verantwoordelijk weten.

Het belang van de nabije omgeving kreeg dan ook meer 
aandacht. Minister Ella Vogelaar (minister voor Wonen, Wij-
ken en Integratie, 2007-2008) wees veertig ‘krachtwijken’ aan 
om door investeringen in het sociale en fysieke domein de 
onderlinge cohesie van de bewoners te versterken. Ze streefde 
ernaar de bewoners in de context van hun wijk (weer) naar 
elkaar te laten omkijken, opdat ze elkaar zouden ondersteu-
nen en vooruithelpen. Hoewel haar ambitie getuigde van 
sympathie voor het maakbaarheidsideaal, probeerde ze die 
te koppelen aan de groeiende belangstelling voor identiteit. 
Alleen al het woord ‘krachtwijk’ gaf  richting aan. Het drukte 
trots uit. 

Identiteit zou kunnen worden uitgelegd als ‘een gezamen-
lijk gevoel bij elkaar te horen op basis van een aantal gedeelde 
kenmerken.’[89] Voorbeelden hiervan zijn, onder meer, gedeel-
de verhalen, gedeelde geschiedenis, fysisch-geografische as-
pecten als hoogte, afwatering, grondsoort, landbouwmetho-
den, taal, godsdienst, wegen en rivieren.[90] Ze brengen mensen 
bij elkaar en brengen herkenbaarheid en overzichtelijkheid. 

Genootschap eveneens. Het werkte in de jaren 1990 met de 
Utrechtse uitgeverij Matrijs aan de Gelderse Monumenten-
reeks[84] en werkte mee aan andere uitgaven, zoals Kastelen 
in Gelderland, een coproductie met Gelders Archief, Gelder-
sch Landschap & Kasteelen en Gelders Erfgoed.[85] Ook koos 
het lang een ‘Plan van de Maand’, om te attenderen op een 
bijzonder project. Later kende het jaarlijks de Gelders Ge-
nootschapsprijs toe aan gemeenten of  personen die zich op 
onderscheidende wijze inzetten voor ruimtelijke kwaliteit, 
monumentenzorg of  een van de andere aandachtsvelden van 
de vereniging. 

Opmerkelijke initiatieven waren de IDeefabriek Achter-
hoek (2009) en Waterkracht! (2011). Met andere instellingen 
wilde het Genootschap bewoners attenderen op het bijzondere, 
zo niet unieke van hun leefomgeving. De IDeefabriek richtte 
zich op de Achterhoek, Waterkracht! op het Gelderse gedeel-
te van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.[86] Met de provincie 
Gelderland bracht het Genootschap in 2011 de Q-statuskaart 
uit om te wijzen op de betekenis van oude verbindingen, zoals 
wegen, rivieren en spoorwegen, als dragers ‘van ruimtelijke 
structuur en het landschapsbeeld’ en van ‘historische waarden 
en identiteit.’ De kaart wees tien verbindingen aan, waaron-
der de Zuiderzeestraatweg. Het overzicht had geen formele 
status, maar wilde gesprek en bewustwording op gang te bren-
gen en richting geven aan ruimtelijke ontwikkelingen rond 
deze lijnen. In 2011 bracht de gemeente Apeldoorn het Groot 
Apeldoorns landschapskookboek uit. Het boek, coproductie 
van gemeente Apeldoorn, Genootschap en buro Harro de Jong, 
reikt ideeën aan hoe Apeldoorners hun omgeving zelf  op pas-
sende wijze kunnen verbeteren.[87] 

Boeken, prijzen, deelname aan bijeenkomsten en andere 
activiteiten droegen bij aan het imago van het Genootschap 
dat metterdaad bewees zijn motto of  visie, de ‘bevordering en 
instandhouding van stad en land’ nog steeds op vele manieren 
gestalte te geven.

[Afb.36] Fiets- en spoorbrug over de IJssel bij Hattem. Bron: studio026.
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In de jubileumeditie van Beeldspraak, die verschijnt bij de viering van het 90-jarig bestaan 
van het Genootschap in 2009, kiest directeur Kees van Esch een verrassende invalshoek. 
Achter zijn pc probeert hij zich voor te stellen hoe hij tien jaar later als recent gepensioneer-
de een terugblik op de periode 2009-2019 zou geven.[88] ‘Voor het geval het er later toch niet 
van komt leek het me interessant dat artikel nu maar vast te schrijven’, voegt hij er met een 
knipoog aan toe.
In de denkbeeldige terugblik benoemt hij de transformatie (het thema van het jubileum) die 
het Genootschap na 2009 heeft ondergaan. Daartoe wijst hij op de jaren waarin het Genoot-
schap vooral toetser was geweest. ‘Na deze periode van advisering aan het einde van het 
ontwerpproces, kwam al spoedig het besef dat je met deze procedure veel energie verspeelt 
en weinig vrienden maakt en dat je met informatie en interventie aan het begin veel meer 
bereikt.’ Van ‘deskundige organisatie, die door gemeenten was ingehuurd om te vertellen 
hoe het moest’, is ze geëvolueerd tot instelling die haar oor te luister legt en ‘draagvlak voor 
ruimtelijke kwaliteit’ organiseert door bewoners te betrekken. Zo groeien ‘de kennis en 
betrokkenheid van de inwoners van een bepaald gebied, een dorp of een stadswijk – zeg 
maar hun liefde en trots voor hun woonomgeving – uit tot ‘energiebron.’ Dat creëert tevens 
gelegenheid om bewoners aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Het is de rode draad uit de denkbeeldige speech. Van Esch zet uiteen hoe hij de toekomst van 
het Genootschap ziet. Het is overal present bij alle belangrijke ontwikkelingen op ruimtelijk 

V
is

io
en

 v
an

 e
en

 d
ir

ec
te

u
r

153



V
is

io
en

 v
an

 e
en

 d
ir

ec
te

u
r

154 en stedenbouwkundig gebied. Daarbij trekken cultuurhistorici, adviseurs ruimtelijke kwali-
teit en andere medewerkers, die hun werk ‘vanuit idealisme en passie’ doen, steeds samen 
op om in de gemeenten ‘de verbanden tussen oud en nieuw’ te leggen, met groot gewicht 
voor de cultuurhistorie: ‘De verbinding met de geschiedenis van de plek (…) leidt ertoe dat 
bestuurders en ontwikkelaars beter in staat zijn nieuwe ontwikkelingen een duurzame plaats 
in de toekomstige samenleving te geven. In deze anno 2019 zo mondiaal vormgegeven maat-
schappij met de supersnelle verbindingen hebben mensen duidelijk steeds meer behoefte 
aan duidelijkheid en herkenning. De eigenheid van de plek is voor velen een must om in deze 
geanonimiseerde maatschappij nog als individu, als uniek mens, te kunnen functioneren.’
Het einde van de toespraak mag niet onvermeld blijven: ‘Gelders Genootschap is met 100 
jaar inmiddels wel een stukje cultuurhistorie, maar dan wel een levend monument, dat voort-
durend transformeert en bij de tijd blijft.’
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[Afb.37] Slotbijeenkomst van het project Waterkracht! op 
Fort Pannerden, 2013. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.38] Waalbrug bij Ewijk voor de verdubbeling van de brug, 2007.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.39] Bezoek aan landgoed Marienwaerd, 2008.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.40] Openluchtzwembad in Winterswijk, 2009.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.41] De wijk Lanxmeer in Culemborg, 2008.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Gelderland vormt in dit opzicht een lappendeken: ‘De 
identiteit van de streken, steden en dorpen in Gelderland lijkt 
krachtiger dan die van de provincie als geheel.’[91] Kraayenha-
gen ondervond het toen hij in de bezettingsjaren zijn onder-
zoek naar ‘streekeigen bouwvormen’ begon. Hij trok hieruit 
de conclusie ‘dat er dikwijls binnen de grenzen van grootere 
streekgebieden, zooals het land tusschen de groote rivieren of  
de Veluwe, aan een landarbeiderswoning zeer verschillende 
eischen worden gesteld.’[92] Al kwam zijn wens om naoorlogse 
woningbouw in te richten naar wat ‘streekeigen’ was niet van 
de grond, hij had wel een besef  van de manier waarop fysieke 
en geografische omstandigheden invloed hebben op het gevoel 
van thuis, veiligheid en geborgenheid van de inwoners van het 
gebied. En van de wisselwerking tussen mens en omgeving die 
hieruit voortkomt.[93]

MENSENWERK

Het zou te ver gaan om Kraayenhagen, de man van de maak-
bare schoonheid, hier aan te duiden als wegbereider, maar in 
het begin van de 21ste eeuw voltrok zich een van de grootste ver-
anderingen in het verhaal van 100 jaar Gelders Genootschap. 
Dat had zijn toch wat elitaire pretentie van de eerste decennia 
al eerder afgelegd, en kreeg nu steeds meer gevoel voor de 
context van schoonheid of  ruimtelijke kwaliteit. Wat ‘hier’ in 

de omgeving past, kan ‘daar’ misstaan. Maar wat staat of  niet 
staat, vraagt naast specifieke deskundigheid in toenemende 
mate ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en besef  
van identiteit en historie. Ruimtelijke maatregelen kunnen 
die identiteit versterken (of  te kort doen), omgekeerd kunnen 
identiteit en regionale verscheidenheid inspiratiebron zijn 
voor het ontwerpen of  inrichten van woningen, wijken, land-
schappen en infrastructuur. Het Genootschap koos ervoor wel-
bewust en meer dan ooit in dialoog met alle relevante partijen, 
breed gedragen adviezen te kunnen uitbrengen. Schoonheid 
werd mensenwerk. 

Hiermee liep het Genootschap vooruit op de invoering 
van de Omgevingswet op 1 januari 2021 (zie ook hierna). Deze 
vervangt veel voorgaande wetten en reduceert het aantal re-
gels nog verder. De wet maakt meer ruimte voor initiatieven 
vanuit samenleving en bedrijfsleven. Het ‘ja, mits’ uit de Nota 
Ruimte krijgt hier verdere uitwerking door de ‘maatschappe-
lijke meerwaarde’ voorop te plaatsen.[94] En die vereist actieve 
participatie van alle relevante partijen: overheden, inwoners 
en ondernemers. Omgevingskwaliteit wordt dan een zaak van 
‘samen.’
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‘Ik vond dat we voorop moesten lopen’, zegt Kees van Esch in het voorjaar van 2019, terug-
blikkend op zijn periode als directeur van het Genootschap. ‘Bij mijn aantreden vond ik een 
semi-ambtelijke organisatie, leunend op welstandsadvisering. Een beetje een monument. Ik 
wilde een organisatie waar gemeenten graag gebruik van maken. Met een veel breder product, 
meer zoals de oprichters van het Genootschap indertijd voor ogen stond. En ik vond dat we 
meer proactief moesten worden.’ [101]

In dat streven is hij geslaagd, mede door de inzet van de medewerkers. In 2008 is het Genoot-
schap een van de initiatiefnemers van het Jaar van het religieuze erfgoed, waarmee het aan-
dacht vestigt op de gevolgen van kerksluitingen.[102] De Kerkenvisie die de rijksoverheid in 2018 
publiceert, bereidt het als lid van de landelijke projectgroep mede voor.[103] Het is nauw betrokken 
bij studies naar hergebruik van (kerk)gebouwen. En dit is slechts een van vele voorbeelden: 
medewerkers van het Genootschap maken deel uit van Commissies Ruimtelijke Kwaliteit van 
diverse gemeenten buiten Gelderland, waaronder Amsterdam en Amersfoort. 
Deze opsomming is verre van volledig. Dat kan niet en het hoeft niet: ze laat voldoende zien 
hoe het Genootschap voortrekker is geworden en een belangrijke positie heeft verworven.  
Die positie werkt het in volgende jaren verder uit.
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Een weg als ‘een kralensnoer, waarlangs zich het karakter van de streek openbaart.’ [99] Dat 
is de Zuiderzeestraatweg van Amersfoort naar Hattem. Ze is de vrucht van het initiatief van 
zeven vermogende heren, die bij koning Willem I blijven aandringen op de aanleg en uitein-
delijk zijn instemming krijgen. In 1830 wordt de weg in gebruik genomen.
Hoewel nu op diverse plaatsen nauwelijks nog herkenbaar, heeft de Zuiderzeestraatweg een 
functie vervuld zoals elders de Gelderse rivieren.[100] Ze ontsluit een voorheen over land soms 
moeilijk bereikbare regio voor overig Nederland en omgekeerd. Zo wordt ze hoofdader voor 
transport, menselijk verkeer en ideeën. Ze verbindt verschillende landschappen, kastelen, 
landhuizen, dorpen en steden. En ze vertelt hoe het landschap heeft vormgegeven aan eco-
nomische ontwikkeling en hoe menselijk economisch handelen de omgeving heeft beïnvloed. 
Het maakt de weg tot drager van verhalen over de mens en zijn relatie tot zijn omgeving. Ze 
vormt ‘de belangrijkste verbindende lijn zowel in tijd als in ruimte’ tussen de Veluwse heu-
vels en bossen en het landschap op de oevers van de vroegere Zuiderzee. Dat maakt haar 
tot ‘constante lijn in een veranderende omgeving.’ Ook omdat ze zelf deel uitmaakt van de 
tijd: door opname in het rijkswegenplan van 1927 ondergaat haar tracé vele veranderingen.
De voormalige Regio Noord Veluwe en het Genootschap zijn samen op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om de verschillende kwaliteiten en verhalen van de weg aan elkaar te knopen, 
met een open oog voor andere ontwikkelingen die in dit gebied ook een plek moeten krijgen. 
Ze werken streefbeelden uit, benoemen de gewenste belevingskwaliteiten en kansen en 
mogelijkheden. Een bidboek geeft hiervoor richtingen aan. Het bevat suggesties voor herin-
richting, beplanting en inrichting van de omgeving.
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[Afb.42] Informatieavond voor burgers over het ontwerp van een waterspeeltuin bij een basisschool in Tiel, 2014.
[Afb.43] Directeur Kees van Esch. Bron: studio026.
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[Afb.44] De Valk in Apeldoorn. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.45] Na-oorlogse wijk en flat krijgen nieuwe identiteit, De Valk in Apeldoorn. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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NIEUWE DIRECTEUR

Na de pensionering van Kees van Esch volgt ir. Renée Koning 
hem op per 15 augustus 2015. Anders dan haar voorgangers is 
ze geen architect, maar komt ze uit de wereld van de advies-
bureaus, met een ruime ervaring in ruimtelijke ontwikkeling 
en zakelijk werken. Die ervaring is gewenst, want als Koning 
haar werkzaamheden begint, heeft het Genootschap vijf  ach-
tereenvolgende jaren van verliezen achter de rug. Verande-
ring is geboden, de vereniging moet uit de rode cijfers. 

In 2019 zegt ze in een interview: ‘Ik ben in Wageningen tuin- 
en landschapsarchitectuur gaan studeren en ben jaren werk-
zaam in de ruimtelijke ordening. In dit werk komt voor mij alles 
bij elkaar. Ik hou van Gelderland met zijn rijke geschiedenis 
en zijn mooie plekken en werk graag aan het instandhouden 
en bevorderen van de schoonheid ervan. Al heb ik het liever 
over het koesteren en ontwikkelen van schoonheid.’[1]

Nog onder Van Esch, bijgestaan door Simon van den Bergh 
(dan nog sectorhoofd Cultuurhistorie) en János Boros (dan 
nog sectorhoofd Welstand en Ruimtelijke Kwaliteit), heeft het 
bureau al belangrijke stappen gezet naar een nieuwe koers. 
Koning bouwt hierop voort door met alle medewerkers in 
gesprek te gaan aan de hand van de vraag: ‘Wat gaat goed en 
wat kan beter?’ Hieruit komt naar voren dat de medewerkers 
de sfeer, cultuur, de kwaliteit van het werk en de creativiteit 
op hoge prijs stellen. Verbeterpunten worden eveneens be-
noemd: er kan nog meer integraal gewerkt worden, specifie-
ke kwaliteiten van medewerkers kunnen gerichter worden 
ingezet, het imago van het Genootschap is op onderdelen aan 
verbetering toe. Zeker zo belangrijk zijn andere opmerkin-
gen, die raken aan de zakelijke kant. De organisatie moet zich 
beter profileren, de acquisitie verbeteren en bedrijfsmatiger 
werken. Het Genootschap bevindt zich in toenemende mate 
in een concurrerende omgeving en staat derhalve voor de 
opgave zijn meerwaarde beter voor het voetlicht te brengen 
en waar te maken.

WENDBAAR WERKEN

Alle gesprekken en analyses voeren eind 2016 tot de nota Wend-
baar werken. Vernieuwing organisatie Gelders Genootschap.[2] 
De nota begint met een beschrijving van de snelle veranderin-
gen die zich voordoen in het werkgebied, met de invoering van 
de Omgevingswet als belangrijkste. Deze verlegt het accent 
van ‘wat kan en mag’ naar de vraag ‘of  een ontwikkeling bij-
draagt aan de ambities van de gemeente en de kwaliteit van de 
leefomgeving’, met een grotere rol voor de burger.

Daarnaast is er de economische noodzaak om de bedrijfs-
voering te veranderen. Efficiënter werken, realistische offertes 
en toezicht op de verhouding tussen externe (declarabele) en 
interne (niet-declarabele) uren moeten hieraan bijdragen, ook 
vanwege onzekerheid over de toekomst van het legessysteem.

Dit verklaart de titel van de nota: ‘Omdat we wendbaar 
moeten zijn om samen met onze klanten op zoek te gaan naar 
onze toegevoegde waarde in de geest van de Omgevingswet 
en omdat we wendbaar moeten zijn om nieuwe vormen van 
dienstverlening aan te bieden.’[3] In het besef  dat dit het nodi-
ge vraagt, spreekt de nota van een cultuurverandering. Het 
komt nu aan op een andere manier van werken en denken, als 
netwerkorganisatie die scherper zich krijgt op de vraag van 
gemeenten en andere opdrachtgevers en hierbij de talenten en 
capaciteiten van zijn medewerkers optimaal weet in te zetten. 

De cultuurverandering gaat gepaard met een organisa-
tieverandering: de sectoren Cultuurhistorie (CH) en Werk en 
Ruimtelijke Kwaliteit (WeRK) verdwijnen uit beeld. Simon van 
den Bergh wordt nu hoofd bedrijfsvoering, János Boros wordt 
hoofd Kwaliteit en Innovatie. Het zijn geen full time-functies, 
ze blijven ook actief  in hun oorspronkelijke werkgebieden. Het 
Genootschap wil veranderen in ‘één pool van medewerkers’, die 
vanuit hun functie verschillende rollen kunnen vervullen. Dit 
hangt samen met het inzicht dat maatwerk en projecten gelei-
delijk de plaats innemen van de standaardproducten op gebied 
van welstands- en monumentadvisering die het Genootschap 

Borging van omgevingskwaliteit
In 2015 treedt het Genootschap een volgende fase in met de benoeming 
van een nieuwe directeur: ir. Renée Koning. Aan haar de taak om met 
bestuur en medewerkers de organisatie klaar te maken voor een nieu-
we tijd. En om de gemeenten voor te bereiden op de veranderingen 
voortkomen uit de Omgevingswet. De tekst hieronder past zich daarbij 
aan door het gebruik van de tegenwoordige, deels toekomende tijd. 
De ontwikkelingen lopen immers ook na de viering van het eeuwfeest 
door.
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[Afb.01] Directeur Renée Koning. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.02] Hans Esmeijer was van 2011 tot 2019 voorzitter van het Gelders Genootschap. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.03] Medewerkers op bezoek bij Jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe, 2016. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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De Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, komt in de plaats van vele voor-
gaande wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en andere regelingen. Volgens 
de wetgever zijn in de loop der jaren 26 wetten met 2700 artikelen, 120 AMvB’s en 120 mi-
nisteriële regelingen uitgevaardigd.[8] Dat gaat ten koste van de overzichtelijkheid en roept 
soms conflicten op, zeker als wetten elkaar overlappen of tegenspreken. Met de nieuwe wet 
wil de overheid vereenvoudiging brengen door te kappen in het woud van wetten en regels. 
De nieuwe wet telt 349 artikelen, terwijl daarnaast vier nieuwe AMvB’s en vier ministeriële 
regelingen van kracht zullen worden.[9] Gefaseerd zullen onderdelen van alle wetten over de 
fysieke omgeving naar de Omgevingswet overgaan.
Voor de gemeenten brengt de nieuwe wet de verplichting mee een Omgevingsvisie op te 
stellen. Deze valt te beschouwen als een ‘integrale langetermijnvisie’ voor de gehele fysieke 
omgeving. Ze omvat onder meer bestemmingsplannen, welstandsnota’s en alles wat verder 
van doen heeft met ruimtelijke ordening, duurzaamheid, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, 
natuur en milieu.[10] De visie vormt de basis voor het Omgevingsplan. Aan de hand hiervan kan 
de gemeenteraad vervolgens integrale afwegingen maken. Nu komt alles samen, waardoor 
de stap kan worden gezet van verkokering naar integraal, van afwegen naast elkaar naar 
afwegen tegen elkaar.
Die afweging is niet langer het alleenrecht van de gemeenteraad. Uiteraard blijft de raad het 
hoogste gezag in de gemeente, maar hij krijgt de opdracht de samenleving nauw te betrekken 
langs de weg van participatie. Het streven naar grotere verantwoordelijkheid van de samen-
leving voor de eigen leefomgeving, nadert hier zijn bekroning. Ruimtelijke kwaliteit wordt nu 
de verantwoordelijkheid van allen: gemeente, bewoners en bedrijven. De wetgever noemt dat 
‘vervulling van maatschappelijke behoeften’, waarmee hij gemeenteraden aanspoort actief 
op zoek te gaan naar participatie om ideeën uit de samenleving op te halen en draagvlak te 
verwerven of te vergroten. V
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Voorzitter Hans Esmeijer licht in oktober 2017 het nieuwe logo (ontwerp van Andrea Sinke) 
toe: het ‘is een klein kunstwerkje. (…) Het verbeeldt de zorg voor ruimtelijke kwaliteit van 
het Gelders Genootschap.’ Het vierkant ‘drukt stevigheid, zekerheid en ambitie uit. Er zit 
geen lijst, geen rand om dit vierkant. (…) Wij zijn open naar onze omgeving. De kleurvlakken 
corresponderen met de variëteit van het landschap in Gelderland en Noord-Limburg: het 
rivierlandschap, de groene Veluwe, het coulisselandschap dat de Achterhoek kenmerkt. En 
de steden en dorpen; de infrastructuur die verbindt en doorsnijdt.’
In het geabstraheerde landschap staat de blauwe slingervorm voor een rivier, een pad, richting 
en dynamiek. De gekleurde vierkantjes symboliseren ‘in stand houden van wat goed is, de 
moeite waard blijkt.’ Ook de kleuren verwijzen: het lichtblauw naar de schone lucht, het rood 
naar aarde, steen, erfgoed en stedelijk gebied, het groen naar natuur en landschap. ‘Alles 
tezamen is het landschap in een beeld gevat. Ongeveer daar waar (…) een horizon vermoed 
kan worden, loopt een lijn diagonaal.’ Die verbeeldt het reliëf in het landschap. ‘Je kunt er ook 
bij denken dat hier het evenwicht is verstoord. Het Gelders Genootschap is altijd op zoek om 
ruimtelijke kwaliteit te koesteren en te bevorderen: wat niet goed is afgewogen, wat niet in 
harmonie is, moet worden hersteld.’ 
De kleuren drukken ook de waarden van het Genootschap uit: ‘Zo staat het groen voor de 
verwachting en de hoop, maar ook voor duurzaamheid, gezondheid, rust. Het rood voor de 
liefde, de hartstocht, passie. Het blauw voor betrouwbaarheid, loyaliteit, zakelijkheid, hel-
derheid, recht en gerechtigheid. Het wit is de kleur van de onbevangenheid, de open mind, 
zuiverheid en eenvoud [en] het nog onbeschreven blad.’
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risicobeheersing, hoe het inzicht krijgt in de behoeften van de 
klanten en hoe het management stuurt op kwaliteitsbeleid.

Tegelijkertijd werkt het Genootschap aan versterking 
van zijn communicatie, vanuit de wens om meer en vaker 
zichtbaar te zijn. Het stapt in 2017 over naar een nieuw logo 
en vernieuwt de website. Deze bevat naast alle relevante 
informatie uitgebreid overzicht van de dienstverlening en 
laat bovendien medewerkers aan het woord in de vorm van 
blogs. Hierin schrijven ze over hun werkzaamheden en wat 
ze daarbij tegenkomen.

Maatwerk, het betrekken van inwoners en de wens de 
eigen kennis nog meer in dienst van de opdrachtgever te 
stellen, veronderstelt interactie. Om scherp te krijgen wat 
gemeenten, provincie, andere overheidsinstellingen en in-
woners van het Genootschap verwachten en om zichtbaar 
te maken hoe breed het werkterrein van het Genootschap is 
en wat zijn medewerkers drijft. Het is een instelling van eer-
biedwaardige leeftijd, maar niet iedereen weet (voldoende) 
wat het doet en kan.

Het periodiek Beeldspraak wordt daarom nog meer benut 
om te informeren en te inspireren. Themanummers met titels 
als ‘Landschap met andere ogen’ (2018), ‘Van wie is de openba-
re ruimte?’ en ‘Erfgoed beleven’ (2016) vestigen de aandacht 
op de speerpunten van het Genootschap. De enthousiasme-
rende beschrijvingen en het vele fotomateriaal illustreren de 
brede integrale blik en richten zich op de belevingswaarde.

De verandering van Algemene Ledenvergadering in ALV/
Kennisdag hangt hiermee samen. Meermalen is gebleken dat 
de term ALV de suggestie wekt dat enkel leden welkom zijn. 
Het Genootschap wil juist een breed publiek trekken door re-
levante onderwerpen zo mogelijk van verschillende kanten 
te laten belichten, om te inspireren en met en van anderen te 
leren. Daarom geeft het tijdens de Kennisdagen ook het woord 
aan sprekers van andere disciplines, zoals psychologen, sociale 
wetenschappers, kunstenaars en participatiedeskundigen.

lang heeft geleverd. Wendbaar werken zet de koers uit naar een 
matrixorganisatie die als marktpartij proactief  opereert op 
basis van heldere proces- en projectafspraken. Voor de klant is 
nauwelijks van belang welke sector hem bedient, het gaat om 
het integrale product. Kortom: ‘We maken de overstap van een 
organisatie-inrichting op vakinhoud naar een organisatie-in-
richting op basis van de klant.’ Met daarbij een duidelijke en 
opnieuw verwoorde scope als ‘Onafhankelijk en betrokken ad-
viesbureau op het gebied van architectuur, erfgoed, landschap, 
stedenbouw en infrastructuur. Ons streven is erop gericht om 
een positieve en kwalitatieve verandering te weeg te brengen in 
de leefomgeving, samen met overheid, bewoners, gebruikers 
en professionals.’[4]

Voorzitter Hans Esmeijer blijkt in het jaarverslag 2016 te-
rug: ‘Opnieuw is de missie en strategie herijkt’ als waarborg 
voor ‘de continuïteit in het werken aan onze idealen (...). Het 
is een mooi proces geweest, waarbij alle medewerkers betrok-
ken zijn.’[5] Volgens hem is het Genootschap nu klaar voor de 
Omgevingswet: ‘Sterker nog, wij werken al overeenkomstig 
de nieuwe aanpak die zich kenmerkt door integraliteit, bur-
ger-betrokkenheid, zo kan ons Genootschap in de voorhoede 
blijven opereren als het gaat om het koesteren en ontwikkelen 
van de ruimtelijke kwaliteit.’

VERANDERING IN UITVOERING

Sinds de vaststelling van Wendbaar werken is de nota een 
project in uitvoering. Verandering van organisatie en cul-
tuur verlangen tijd, om verder bij te slijpen en te wennen 
en om, zo nodig, aanvullende opleidingen te volgen. Intern 
is het Genootschap inmiddels overgestapt naar een nieuw 
tijdschrijfsysteem (Harvest), om beter te kunnen sturen op 
de tijdbesteding, terwijl de overstap naar de gewenste ma-
trixorganisatie in volle gang is. Dat de organisatie op de goe-
de weg is, bewijst de certificering voor de nieuwe ISO-norm 
9001-2015 in 2017. Het Genootschap laat zien wat het doet aan 

[Afb.04] Janos Boros tijdens een excursie met de gemeenteraad van Mook  
en Middelaar, 2015. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.05] Op excursie tijdens de Algemene Ledenvergadering in Winterswijk, 
2018. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.06] Simon van den Bergh (rechts) tijdens een bewonersoverleg in  
Gemeente Zevenaar, 2016. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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EINDVERANTWOORDELIJKE GEMEENTE

Ondanks de opdracht andere partijen te betrekken, is een goe-
de omgevingskwaliteit primair de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. Zij staat voor de opgave een ‘andere overheid’ 
te worden, die de inwoners opzoekt en participatie en co-cre-
atie nastreeft[11] om zo tot de gewenste integrale afwegingen 
te komen.

Dit houdt de erkenning in van de specifieke deskundigheid 
van bewoners. Misschien weten ze niet alles van wetten en 
voorschriften en zijn ze vakinhoudelijk niet onderlegd, maar 
ze kennen hun wijk altijd beter dan wie er niet woont. Ze weten 
hoe het verkeer rijdt, waar auto’s geparkeerd worden, wat de ge-
makkelijkste fietsroutes zijn en wat straat, buurt, dorp of  land-
schap nodig hebben. Inwoners zijn omgevingsdeskundigen, 
wier mening waardevol is voor een breed gedragen beleid.[12]

Vanwege de vele en ingrijpende veranderingen begint 
het Genootschap vroegtijdig met de voorbereiding op de in-
voering van de Omgevingswet. Deze ‘heeft grote impact op 
gemeentelijk en provinciaal beleid, toetsing en handhaving en 
de wijze waarop (het Genootschap) in de toekomst gemeenten 
kan adviseren. In wezen is sprake van een fundamentele para-
digmashift in de (ruimtelijke ordening) en de maatschappij’, 
constateert het Programma Borgen Omgevingskwaliteit.[13] 
Dat wil bereiken dat de eigen organisatie en de gemeenten ui-
terlijk in 2021 ‘Omgevingswet-proof’ kunnen werken. In menig 
opzicht doet het denken aan het Programma Welstandsbeleid 
uit het begin van de eeuw, omdat het Genootschap ook nu inzet 
op maatwerk. Het informeert, deelt kennis en ervaringen, wil 
voortrekker zijn en de bewustwording aanjagen, maar verder 
bepaalt elke gemeente of  ze meer wenst en, zo ja, wat. 

In 2015 geeft Kwaliteit maak je samen, een themanummer 
van Beeldspraak voorbeelden van wat samenwerking tussen 
overheden en bewoners kan opleveren. De verbinding met de 
Omgevingswet wordt expliciet gelegd. Omgevingskwaliteit 
vraagt blijvend zoeken naar draagvlak. ‘Altijd bij het begin: 

bij de uitgangspunten en de eerste ideeën.’ Het Genootschap 
toont zich hier een enthousiast pleitbezorger: ‘Dat is niet lastig, 
maar juist inspirerend; het geeft energie om met de mensen 
waarom het gaat samen te kunnen bouwen aan onze dorpen, 
steden en landschappen.’[14]

In de aanloop naar 2021 besteedt het Genootschap veel 
aandacht aan de nieuwe wet en de gevolgen daarvan. Intern 
hanteert het een roadmap die de stappen aanwijst die het moet 
zetten om zelf  op tijd gereed te zijn. Het publiceert leaflets, 
de nieuwsbrief  Omgevingswijs, organiseert bijeenkomsten 
en workshops en ontwikkelt met de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed het ‘Waardenspel’ om raadsleden en anderen 
vertrouwd te maken met de uitgangspunten van de Omge-
vingswet. Het zoekt bovendien actief  naar mogelijkheden om 
samen met gemeenten kennis en ervaring op te doen.

VAN WIE IS DE OPENBARE RUIMTE?

‘Wie gaat over de kwaliteit van het publieke domein?’ Het is een 
van de centrale vragen onder Kwaliteit Verbinden, het beleids-
plan voor de jaren 2018-2021.[18] In iets andere verwoording is 
dit ook het thema van de Algemene Ledenvergadering 2017 in 
Gennep: ‘Van wie is de openbare ruimte?’ In 2018 wijdt Beeld-
spraak er een themanummer aan.

Een van de artikelen verwijst naar onderzoek dat heeft 
uitgewezen dat ‘bureaucratie en marktwerking’ begrippen 
als publieke zaak en publiek belang hebben overschaduwd. 
‘Te weinig hebben we ons gerealiseerd dat de publieke zaak 
iets is van ons allen.’[19] Omgevingspsycholoog Joren van Dijk, 
een van de sprekers, attendeert op de empirisch aangetoonde 
samenhang tussen omgeving en welbevinden. Een doordacht 
ingerichte ruimte stimuleert eerder tot interactie en sociaal 
gedrag dan een ruimte die niet aanspreekt.[20]

Hier ligt dan ook een uitdaging en opgave voor gemeenten, 
om in samenwerking met inwoners de gewenste inrichting 
van de openbare ruimte vorm te geven. Lang heeft de overheid 

[Afb.07] Participatiebijeenkomst Omgevingsvisie, 2018. Gennep. 
Bron: Gemeente Gennep.

[Afb.08] Ronde Tafelgesprek Omgeving van een monument, 2017. 
Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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De veranderingen en vooral de verbreding van werkzaamheden die het Genootschap sinds 
1994 heeft ondergaan, blijken uit de vergelijking van de personeelsbestanden van 1994 en 
2019. In het najaar van 1994 kende het bureau een compacte samenstelling: rayonarchitec-
ten, adviseurs ruimtelijk beheer, monumentadviseurs (of combinaties van die functies) of 
ondersteuner. 
Een kwarteeuw later telt het 30 medewerkers: nog steeds veel architecten, maar nu ook his-
torici, kunsthistorici, een landschapsadviseur, een stedenbouwkundige, een landschapsar-
chitect en historisch geografen.[6] Hun functies en rollen hebben benamingen die in 1994 niet 
voorkwamen: adviseur ruimtelijke kwaliteit, adviseur erfgoed, ervenconsulent, consulent 
windmolens, stadsbouwmeester en dorpsbouwmeester. Overigens worden ook nu verschil-
lende van die rollen door één persoon vervuld.[7]
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[Afb.09] [Kader] Het Gelders Genootschap in 2019. Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.10] Het Genneper Huis te Gennep. Bron: Gemeente Gennep.
[Afb.11] Het Feestaardvarken is een kunstwerk van Florentijn Hofman, en ligt in het Bartokpark, Arnhem. 

Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.



2015 - 2019

B
O

R
G

IN
G

 V
A

N
 O

M
G

E
V

IN
G

SK
W

A
L

IT
E

IT

174



H
oo

fd
st

uk
 5

10
0 

ja
ar

 G
el

de
rs

 G
en

oo
ts

ch
ap

[Afb.12] De in 2015 geopende bioscoop in de Waalsprong bij Lent.
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
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heid van burgers, de wens om meer zeggenschap, vergrijzing 
en bevolkingskrimp, social media en de groeiende ‘aandacht 
voor identiteit en kwaliteit, als antwoord op globalisering.’[26] 
Met daarnaast het groeiende belang van de energietransitie 
en die heel nieuwe wet.

Tegen die achtergrond wijst het Genootschap vier speer-
punten aan: borgen van de omgevingskwaliteit onder de Om-
gevingswet, inzet op kwalitatieve energietransitie en klimaat-
adaptatie, invulling geven aan toekomstbestendig landschap 
en het zichtbaar maken en maatschappelijk verankeren van 
de waarde van erfgoed.[27] Samen met gemeenten wil het Ge-
nootschap onderzoeken hoe commissies ruimtelijke kwaliteit 
kunnen worden verbreed tot commissies Omgevingskwaliteit. 
Andere innovaties bestaan uit uitbreiding van eigen adviesdien-
sten en ondersteuning van gemeenten in flexibele schil of  door 
detachering van medewerkers. Elk speerpunt krijgt een eigen 
programmaleider, die jaarlijks een programmaplan maakt.

Het Genootschap neemt het daarnaast op zich om ‘vraag-
stukken rondom ruimtelijke kwaliteit’ te blijven agende-
ren. Hiermee onderstreept het andermaal een voortrekker 
te willen zijn om gemeenten vroegtijdig te informeren over 
mogelijke of  te verwachten ontwikkelingen. Bovendien, om-
dat het in alle gemeenten komt en kennis heeft van wat daar 
leeft en speelt, wil het een platform bieden waar ‘onze leden 
kennis kunnen halen, onderwerpen kunnen bespreken en 
ervaringen met elkaar kunnen delen.’ Het gaat dan om opga-
ven, oplossingsrichtingen en best practices, die samenhangen 
met de door de rijksoverheid ingezette decentralisatie van de 
inrichting van de omgeving. Door zijn kennis, expertise en 
procesvaardigheden heeft het Genootschap de ambitie zijn 
platformfunctie te versterken.

Zodat nu nog een trefwoord belangrijk wordt: inspireren. 
Het Genootschap wil de partner zijn die expertise levert en 
inspireert, ook om burgerparticipatie en co-creatie te stimu-
leren. Daarom wil het nieuwe doelgroepen opzoeken, met als 

zich beperkt tot inspraakprocedures op momenten waarop 
plannen en voornemens al gereed waren en van werkelijke 
participatie of  co-creatie geen sprake meer kon zijn.[21] En de 
burger voelt zich lang niet altijd betrokken of  uitgenodigd. 
Klimaatverandering en energietransitie geven in het spoor 
van de Omgevingswet impulsen om bewoners een actieve rol 
toe te kennen. Windmolens roepen weerstanden op, de plaat-
sing van zonnepanelen beïnvloedt aanzien en beleving van 
straten en wijken.[22]

Hoe bewoners betrokken kunnen worden, wordt uitgelegd 
door twee medewerkers van het Limburgse Gennep. De ge-
meente maakt er sinds 2005 al een gewoonte van om bewoners 
en ondernemers te betrekken bij verschillende plannen en 
sorteert derhalve voor op de Omgevingswet.[23] Tot conclusies 
of  aanbevelingen komt het Genootschap tijdens de Ledenver-
gadering en in Beeldspraak niet. Het wil vooral ‘meerdere zoek-
richtingen’ aanbieden.[24] 

KWALITEIT VERBINDEN

De doelstellingen van Wendbaar werken krijgen ook uitwer-
king in Kwaliteit Verbinden, het beleidsplan voor de periode 
2018-2021. Deze titel verwijst naar de Omgevingswet en de rol 
die het Genootschap voor zichzelf  ziet weggelegd op de route 
daarnaartoe: ‘Kwaliteit verbindt mensen (…) onderling [en] 
met hun omgeving; (…) verbindt professionals met elkaar en 
het verleden met de toekomst.’[25] Als de Omgevingswet een-
maal van kracht is, neemt de betekenis van die verbinding 
toe. Gemeenten en inwoners krijgen meer ruimte om zelf  be-
slissingen te nemen, en zullen dat meer dan ooit met elkaar 
moeten doen.

Na een bezinning op de kernwaarden van het Genootschap 
(schoonheid, maatschappelijk betrokken, onafhankelijk en 
deskundig) zoomt het document in op de maatschappelijke ver-
anderingen die het werk van gemeenten, andere instanties en 
het Genootschap beïnvloeden. Het noemt toenemende mondig-

[Afb.13] Windmolens in het Betuwelandschap nabij de A15. Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.14] Om het gesprek over windmolens in het landschap beter te voeren, heeft het Gelders Genootschap de zogeheten ‘windkijker’ ontwikkeld. 

Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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eersten jongeren, die ‘nog veel te weinig’ worden betrokken 
in het debat over ruimtelijke kwaliteit.

Het laatste speerpunt ligt inmiddels bijna een eeuw be-
sloten in de genen van het Genootschap: samenwerken. Met 
vertrouwde partners en met nieuwe partners, zoals GGD’s, 
waterschappen, belangenverenigingen en onderwijsinstel-
lingen, zusterorganisaties en het Team Ruimtelijke Kwaliteit 
Nederland.

NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN

In de geest van Wendbaar werken, de voorbereiding op de 
Omgevingswet en Kwaliteit Verbinden slaat het Genootschap 
naarmate de jaren 2010 verstrijken steeds vaker nieuwe wegen 
in. Voortbouwend op zijn ervaring en expertise van vele jaren 
ontwikkelt het nieuwe producten en diensten of  innoveert het 
reeds bestaande. 

Het Genootschap heeft daarnaast zitting in de POM-com-
missie (professionele organisatie voor monumentenbehoud) 
van de Raad voor Cultuur, sector monumenten en archeologie. 
Ook staat het zusterinstellingen bij, neemt het deel aan dis-
cussies en klankbordgroepen over te verwachten ontwikkelin-
gen en participeert het in het Afstemmingsoverleg Invoering 
Omgevingswet. Het Genootschap is tevens voortrekker op het 
gebied van Omgevingswet en Erfgoedwet en werkt eind 2018 

mee aan het symposium ‘Nederland veranderd/t, erfgoed in 
de leefomgeving’ in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Aan 
de hand van een door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en 
Genootschap ontwikkeld ‘Waardenspel’ krijgen ambtenaren 
en adviseurs inzicht in de positie van cultureel erfgoed in de 
Omgevingswet.[28]

Als onafhankelijke instelling kan het zijn kennis ook op 
andere terreinen aanbieden. Bijvoorbeeld in de vorm van pro-
cesondersteuning, door gemeenten en anderen te begeleiden 
bij gecompliceerde trajecten met veel partijen en uiteenlopen-
de belangen. Het Genootschap organiseert bovendien steeds 
vaker participatietrajecten om van onderaf, dat is samen met 
bewoners, scherp te krijgen wat zij werkelijk belangrijk vin-
den om van hieruit te werken aan een gemeenschappelijke 
basis. Gemeenten en andere opdrachtgevers betrekken het 
Genootschap bovendien bij de voorbereiding van aanbeste-
dingen en tenders, voor advies over de formulering van eisen 
aangaande de gewenste ruimtelijke kwaliteit én creativiteit. 
Medewerkers worden bovendien gedetacheerd, onder meer in 
de gemeenten Arnhem, Barneveld en Ede, Nijkerk, Nijmegen, 
Oldebroek en Omgevingsdienst ODRA om specifieke kennis 
in te brengen.

De verbreding van werkzaamheden toont hoe de combina-
tie van kennis en expertise een eigen dynamiek op gang brengt. 

[Afb.15] Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Lingewaard  
met expertise duurzaamheid, 2018.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.16] Herbestemmingsspel met overheden en  
monumenteneigenaren in Zuid-Limburg.  
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.17] Workshop over boerenerven, 2018.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.18] Op excursie tijdens de Algemene  
Ledenvergadering in Wageningen, 2019.  
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.19] Bouwplanoverleg met rijk, provincie, gemeente  
en eigenaren op landgoed De Wiersse, 2018.  
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.20] Met Duitse partners van Landschaftsverband Westfalen-Lippe naar het Lyceumkwartier in Doetinchem, 2017.

179



2015 - 2019

[Afb.21] Nieuwbouw in de Ochtense buitenpolder, 2018. Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.22] Bij de Algemene Ledenvergadering in Gennep in 2017 stond ‘de openbare ruimte’ centraal.  

Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.23] [Kader] Luchtfoto van Doesburg, 2009. Bron: Henri ter Hall, Gelders Archief, Arnhem.
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Het Genootschap raakt in 2018 betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor de Linies van 
Doesburg. Een hernieuwde kennismaking, want het kan als een van de wapenfeiten van het Ge-
nootschap gelden dat de vestingwerken uit de vroege 18de eeuw nog steeds bestaan.
In het begin van de jaren 1930 overweegt de gemeente Doesburg de vestingwerken te slopen. Het 
is crisis, de werkloosheid is hoog en met subsidie van het rijk kan de gemeente van de sloop een 
werkverschaffingsproject maken dat ruimte schept voor uitbreiding. Het is een gevoelig thema 
en niet alleen voor het Genootschap. In 1933 luidt De Graafschap-Bode de noodklok: ‘Wordt bij 
de verbetering van den waterafvoer in Bergh en Gendringen wel voldoende rekening gehouden 
met het aanzien van het landschap?’[15] De foto’s die het blad plaatst, bewijzen het tegendeel. De 
werkverschaffing leidt tot rechtgetrokken beken, kap van bomen en sloop van houtwallen. De 
krant spoort onder meer het Genootschap aan om actie te ondernemen. Die prikkel heeft het 
Genootschap niet nodig. In 1934 en 1935 zet het alles op alles om de wallen van Doesburg te 
behouden. De Schoonheidscommissie maakt een uitbreidingsplan om aan te tonen dat behoud 
van de Linie van Doesburg de groei niet belemmert. Het bestuur lobbyt in Den Haag en stuurt de 
minister een petitie. Met het gewenste resultaat: de wallen blijven.[16] In 1966 krijgen ze een plaats 
op de rijksmonumentenlijst. De band tussen Genootschap en Linie gaat in 2013 een nieuwe fase 
in. Het Genootschap verzorgt dan een cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de 
Hoge Linie en de Lage Linie en doet aanbevelingen voor behoud en herstel. In de zomer van 2018 
neemt het deel aan een expertmeeting over de toekomst van de wallen.[17] De cirkel raakt rond.
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[Afb.24] De historische binnenstad van Doesburg, 2019. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Elk product, elke dienst geeft haast vanzelf  aanzet tot door-
ontwikkeling of  voorbereiding van samenhangende andere 
producten of  diensten. Met twee duidelijke uitgangspunten: 
‘In al onze adviezen staat de identiteit van een plek en het 
borgen van een goede leefomgeving voorop.’ 

INTEGRALE BOUWPLANADVISERING

De welstandsadvisering over een periode van bijna honderd 
jaar heeft gezorgd voor grote vakinhoudelijke kennis. Die 
betreft uiteraard de toetsing en advisering, maar evengoed 
de procedures en het werken in een politiek-bestuurlijke 
omgeving.

Zorg voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie krijgen 
nu een plek in een ruimer begrip: integrale bouwplanadvi-
sering. Het vertolkt de langgekoesterde wens om vooraan in 
de keten te staan. De toetsing ondergaat in de aanloop naar 
de Omgevingswet bovendien veranderingen. Waar mogelijk 
voorziet het Genootschap in een integraal advies door com-
binatie van welstandszorg en cultuurhistorie en plannen 
voor landschapsontwikkeling en stedenbouw. Dit brengt 
voordelen met zich mee. Een geïntegreerde aanpak vraagt 
minder tijd en brengt meer kwaliteit door ontwikkelingen 
in samenhang te bezien. 

Hieruit ontstaan volgende toepassingen. Voor de ge-
meente Geldermalsen heeft het Genootschap in 2017 een 
Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld, ter vervanging 
van de welstandsnota. Deze bestrijkt een breder veld door 
nu ook cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid op te 
nemen. Ze benoemt kernkwaliteiten en ambities voor elk 
van de zeven deelgebieden van de gemeente. Voor nieuwe 
ontwikkelingen geldt ‘ja, mits’: het document wil uitnodigen 
tot initiatief  en kent minder toetsingscriteria. De totstand-
koming verliep, overeenkomstig de uitgangspunten van de 
nieuwe Omgevingswet, bottom-up dankzij de participatie van 
gemeenteraad, inwoners en ondernemers.

GEMEENTELIJKE JAARVERSLAGEN

Om te laten zien waaruit al dan niet geïntegreerde advisering 
bestaat en hoe ze tot stand komt, is het Genootschap overge-
gaan tot een andere opzet van de gemeentelijke jaarverslagen. 
Bondig, verlucht met foto’s en ander beeldmateriaal, leggen ze 
uit hoe en waarom de commissie tot een advies komt.

Om wat voorbeelden te noemen: in Lievelde neemt de 
commissie contact op met een architect die ‘het uitgangspunt 
van landelijkheid’ voor een straat over het hoofd ziet en een 
‘woning (…) in een eigentijdse formele uitstraling’ ontwerpt. 
‘In gesprek met hem is het ontwerp zodanig herzien dat het 
gewenste beeld een duidelijke relatie heeft met de rest van het 
gebied.’[29] Winterswijk krijgt een nieuw ontwerp voor een ap-
partementencomplex: ‘Dit naar aanleiding van een eerste plan 
dat door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit als ongewenst 
was ervaren.’[30] In Aalten treft de Commissie een ontwerp 
voor een meer eigentijdse uitbreiding van een boerderij: ‘Deze 
uitbreiding is los gehouden van het bestaande door middel 
van een lichtstrook en de uitvoering in hout. Omdat (…) de 
bestaande uitstraling herkenbaar blijft, met de nieuwbouw 
herkenbaar als toevoeging is hierover positief  geadviseerd.’[31] 

Vroegtijdig overleg, vóór alles is doorgerekend en uitgete-
kend, kan voor verrassende oplossingen zorgen. Een ontwerp 
voor een ‘doorsnee-supermarkt’ in Mook ondergaat ingrijpen-
de veranderingen na de door de Commissie bepleitte ‘steden-
bouwkundige analyse en een verkenning van de transforma-
tiemogelijkheden van het huidige pand. (...) Architect (...) en 
opdrachtgever hebben met succes de handschoen opgepakt 
en hebben door (deels) behoud van het bestaande pand de su-
permarkt ruimtelijk en architectonisch goed verankerd.’[32] In 
West Maas en Waal wordt geadviseerd over een monumentale 
kerk die een nieuw leven als expositieruimte, vergaderlocatie 
en woonruimte begint. ‘Er is in principe positief  gereageerd 
op deze herbestemming, waarmee dit erfgoed ook voor de toe-
komst bewaard kan blijven.’[33] De waardevolle inbreng van 

[Afb.25] Gids Ruimtelijke Kwaliteit, 2018. Gemeente Lingewaard.
[Afb.26] Excursie Groningen en omgeving, 2018. 

Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.27] Verbouwing van Paleis het Loo, 2019.  

Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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Plaatsing van windmolens leidt geregeld tot beroering in de omgeving. Omwonenden vrezen 
verstoring van hun uitzicht, verlies van omgevingskwaliteit, ruimtelijke identiteit en geluids-
overlast. Inpassing in het landschap blijft gecompliceerd, want een windmolen steekt letterlijk 
boven alles uit. Al helemaal wanneer het apparaat ter vergroting van het rendement nog hoger 
in de hemel prikt en grotere rotorbladen krijgt.
Maar wat betekent het echt? Wat ga je zien als die molen er eenmaal staat? En wat doet dat 
met je? Voor het antwoord op die vragen heeft het Genootschap de Windkijker ontwikkeld. 
Een praktisch instrument waarmee iedereen met eigen ogen kan waarnemen welke gevol-
gen een de installatie van een windmolen heeft voor landschap en ruimtelijke beleving. De 
Windkijker kan in een straat worden geplaatst en in het open veld en maakt zichtbaar wat de 
effecten zijn van een windmolen op 600 tot 5000 meter afstand. Dit werkt beter dan projecties, 
tekeningen of foto’s. Hier krijgt de waarnemer een realistisch beeld.
Het Genootschap organiseert voor belangstellenden een Workshop Windkijker. Vanaf loca-
ties die ze zelf kiezen krijgen ze gevoel en beleving van de effecten van plaatsing van een 
of meer windmolens. Dit neemt uiteraard eventuele weerstanden niet weg. Dat kan niet en 
het is niet de bedoeling. Wel geven de waarnemingen via de Windkijker stof om met elkaar 
in gesprek te gaan, ervaringen te delen en misschien wel na te denken hoe het landschap 
aantrekkelijker kan worden gemaakt.
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Als het om duurzaamheid gaat, vormen de meeste monumenten een eigen categorie. Ze heb-
ben in veel gevallen de tand des tijds al heel lang getrotseerd. Duurzaam materiaalgebruik is 
hier dan ook geen item.
Maar voor het energiegebruik ligt het anders. In vroeger eeuwen waren de technieken om ge-
bouwen te isoleren aanmerkelijk minder verfijnd. Timmermansoog en ervaring van de bouwer 
gaven de doorslag. In kastelen en landhuizen stookten bewoners in koude tijden het vuur hoog 
op in de open haard. Voor kerken waren zuinigheid en comfort van ondergeschikte beteke-
nis. Tegenwoordig zoeken eigenaren en beheerders van monumenten naar oplossingen om 
het energiegebruik te beperken. Vanwege de oplopende kosten en het terugdringen van de 
CO2-uitstoot.
Elk monument vraagt dan een eigen aanpak. De leeftijd en een soms eeuwen nauwelijks ver-
anderde vocht- en temperatuurhuishouding roepen op tot behoedzaamheid. Kleine verande-
ringen kunnen al andere en serieuze problemen veroorzaken, zoals vochtproblemen, houtrot 
of schimmelvorming. En de monumentale waarden verdragen niet elke mogelijke ingreep. 
Om eigenaren, gebruikers en gemeenten te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen 
om energieverbruik te beperken en gebruikscomfort te vergroten, heeft het Genootschap sa-
men met Huis en Erfgoed Collectief de Dynamische Waardestelling Duurzaamheid (DWS+d) 
ontwikkeld. Onder meer met behulp van warmtebeeldfotografie krijgen opdrachtgevers te 
zien waar warmte weglekt en welke voor hun monument specifieke maatregelen ze hiertegen 
kunnen nemen. Ook wordt duidelijk wat het effect is voor energieverbruik en energielasten, 
terwijl het Genootschap bovendien kan berekenen welke investeringen hiermee zijn gemoeid. 
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burgerleden komt aan de orde in het verslag voor Nijkerk.[34]

Uit de diverse gemeentelijke verslagen rijst steeds hetzelf-
de beeld. Ruimtelijke kwaliteit is maatwerk. Omstandigheden 
en ambities verschillen per gemeente, maar overal zoeken de 
commissies de dialoog om te komen tot voor iedereen aan-
vaardbare oplossingen van kwaliteit.

ERFGOED

Als regionaal steunpunt voor monumentenzorg, zeg maar als 
adviescentrum voor overheden en particulieren met vragen 
over beleid, onderzoek en voorbereiding van restauratiepro-
jecten, blijft het Genootschap werken aan vergroting van 
zijn toch al brede deskundigheid (zowel waardestellend als 
technisch, historisch-geografisch en stedenbouwkundig). Het 
verricht voor diverse opdrachtgevers bouwhistorisch onder-
zoek en stelt inventarisaties op waarmee het ook welstands-
commissies/commissies ruimtelijke kwaliteit kan bedienen. 
Tevens formuleert het ‘redengevende omschrijvingen’ die aan 
de monumentverklaring voorafgaan, met benoeming van ar-
chitectuurhistorische, stedenbouwkundige en algemeen-his-
torische waarden. 

Het Genootschap heeft verder grote restauraties begeleid, 
onder meer van de ruïne De Nijenbeek in Voorst, van landhui-
zen in Bemmel en Huissen en van kasteel Middachten. Mede-

werkers hebben zitting (gehad) in de Q-teams voor grotere 
herbestemmingen, zoals de transformatie van het vroegere 
kleinseminarie in Apeldoorn tot Politieacademie en de grote 
ondergrondse uitbreiding en verbouwing van Paleis Het Loo. 

Al deze kennis blijkt op meer terreinen inzetbaar. Al in de 
jaren 1990 maakt het Genootschap naam door zijn studie naar 
de wederopbouwarchitectuur. In elf  Achterhoekse gemeenten 
begint najaar 2018 het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw 
in de Achterhoek’, een onderzoek naar wederopbouwwijken 
en woningen. Hier gaan ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, 
duurzaamheid en Omgevingswet hand in hand.[35] 

Overal wil het Genootschap verleiden en overhalen, door 
voorbeelden te laten zien. Voor de beschermde stads- en dorps-
gezichten in de gemeente Bronckhorst heeft het ‘inspiratiefol-
ders’ samengesteld als ‘handleiding’ voor gemeente, inwoners, 
stedenbouwkundigen en anderen. De folders maken duidelijk 
dat soms heel eenvoudige maatregelen bijdragen aan verbete-
ring of  versterking van aanwezige kwaliteiten. Bijvoorbeeld 
door bij bestrating te kiezen voor klinkers, voor hagen als erf- 
afscheiding, en door reclame-uitingen bescheiden te houden. 

De kennis wordt tevens benut om gemeenten tijdens bij-
eenkomsten en via brochures te informeren over de betekenis 
van de Omgevingswet voor het erfgoedbeleid. Onder het nieu-
we regime dienen gemeenten aantasting te voorkomen ‘van 
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2015 - 2019[Afb.28] Molen in het rijksbeschermde dorpsgezicht van Bronkhorst. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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de omgeving van rijksmonumenten en monumenten die op 
grond van het Omgevingsplan zijn beschermd, voor zover die 
aantasting een negatieve invloed heeft op het aanzicht of  de 
waardering van die monumenten.’[36] Dit roept meteen nieuwe 
vragen op. Want wat is ‘de omgeving van’ en hoe ver reikt deze? 

HERBESTEMMING

Herbestemming speelt zich af  op het kruispunt van welstand, 
ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, identiteit, landschap en 
erfgoed. Na de eeuwwisseling krijgen steeds meer gemeenten 
te maken met de noodzaak een andere bestemming te vinden 
voor gebouwen van (cultuur)historische waarde. Dat kunnen 
kerken zijn, boerderijen die hun agrarische functie verliezen 
maar voor het landschap onmisbaar zijn, maar ook fabrieks-
complexen of  landgoederen. Bakens in hun omgeving, die 
snel een andere invulling vragen om verval door leegstand 
te voorkomen.

Spraakmakend was de transformatie van de in 1972 ge-
bouwde Ludgerkerk in Lichtenvoorde. Architect Gerard 
Schouten had zich bij het ontwerpen laten inspireren door een 
duinpan. In het begin van de 21ste eeuw verloor het godshuis zijn 
liturgische functie. Sloop dreigde, tot architect Hans van Beek 
een plan ontwikkelde om woningen langs de buitenmuren te 
bouwen en de oorspronkelijke liturgische ruimte in stand te 
houden. Nu als binnenplein en zonder dak, met behoud van de 
oorspronkelijke binnenwanden. De vroegere kerkzaal werd 
binnenhof. ‘De ziel van de kerk is intact gebleven’, schreef  een 
architectuurcriticus niet zonder reden.[37]

Overeenkomstige projecten komen er steeds vaker. Ze 
betreffen niet alleen kerken maar bijvoorbeeld ook voorma-
lige fabriekscomplexen. Zoals in Winterswijk (textielfabriek 
De Tricot), Ulft (DRU-fabriek), Ede (ENKA-complex) en Cu-
lemborg (Gelderlandfabriek), waar de oude fabrieken ooit de 
dragers zijn geweest van de historische en culturele ontwik-
kelingen van de gemeenschap. 

Hergebruik is echter een gecompliceerd proces. Naast alle 
ambities weegt de economische haalbaarheid zwaar mee. Het 
Genootschap raakt er steeds vaker bij betrokken. Als proces-
begeleider, leverancier van ideeën en opties, als schakel tussen 
overheden en particulieren. Het voert vele haalbaarheidson-
derzoeken uit en heeft hiervoor de Dynamische Waardestel-
ling ontwikkeld, instrument om vast te stellen waar welke 
ontwikkelingen mogelijk zijn. 

Het blijft niet ongezien. Steeds meer gemeenten en andere 
organisaties roepen de hulp van het Genootschap in, mede 
als gevolg van de bevolkingskrimp in sommige gemeenten. 
Ook buiten Gelderland. In 2018 ontvangt het een aanvraag om 
ondersteuning bij het zoeken van een nieuw leven voor vele 
leegstaande watermolens, kastelen en historische boerderij-
complexen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het 
eindrapport, gepubliceerd in februari 2019, geeft richtingen 
aan voor een betekenisvolle herbestemming die recht doet aan 
cultuurgeschiedenis en identiteit.[38] 

LANDSCHAP 

Het Genootschap maakt al langer landschapsanalyses, die uit-
leg geven over het ontstaan, het gebruik in de loop van de tijd 
en de kwaliteiten. Daarbij wordt gekeken hoe het landschap 
kan worden versterkt en hoe nieuwe ontwikkelingen op ver-
antwoorde wijze kunnen worden ingepast, liefst zo dat ze de 
aanwezige kwaliteiten nog beter laten uitkomen.

Voorbeelden hiervan zijn de werkzaamheden van het Ge-
nootschap voor het Nationaal Landschap De Graafschap en 
het Park Lingezegen. Voor de gemeente Bronckhorst heeft het 
Genootschap in het kader van Omgevingswet en de aanpak on-
der de Omgevingsvisie de kernkwaliteiten van het noordelijke 
deel van de gemeente in beeld gebracht. Dit behoort tot het 
Nationaal Landschap De Graafschap, een ‘kleinschalig waar-
devol landschap van oeverwallen langs de IJssel, veel historie 
en een mozaïek van landgoederen en oude ontginningen.’[39] 

[Afb.29] Herbestemming met meerwaarde: Ludgerkerk in Lichtenvoorde. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
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[Afb.30] Zicht op de nieuwe wijk Parijsch Zuid in Culemborg. Bron: Heijmans. 
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baar blijven, maar om een unieke laag met een eigen signatuur 
toe te voegen.’[41] 

Toevoegen is ook wat rijk, provincies en gemeenten na-
streven met de mogelijkheid nieuwe landgoederen te creëren. 
De wens van menigeen om buiten te wonen gaat hier hand in 
hand met de noodzaak om te komen tot nieuwe vormen van 
landschapsbeheer. De landgoederen moeten de landschappe-
lijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van Neder-
land verbeteren. Het Genootschap is hierbij op verschillende 
manieren betrokken en heeft hiertoe een consulent nieuwe 
landgoederen aangesteld.

Van nog weer een andere orde zijn innovatieve, want nu 
voor het eerst gemeentegrensoverschrijdende landgoederen-
projecten. Het al genoemde Gelders Arcadië, een initiatief  van 
het Genootschap om voor de karakteristieke landgoederen 
van de aangrenzende gemeenten Arnhem, Renkum, Rhe-
den, Rozendaal en Wageningen een samenhangende visie te 
ontwikkelen, is hiervan het eerste. Met bovendien een lange 
doorlooptijd. In 2017 brengen Genootschap en Buro Poelmans 
Reesink Landschapsarchitectuur een onderzoeksrapport uit 
over de karakteristieken, ambities en (commerciële en toeris-
tisch-recreatieve) mogelijkheden. 

Naar analogie hiervan hebben de gemeenten Berkelland, 
Bronckhorst, Brummen, Lochem, Vorden, Voorst en Zutphen 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het principe ‘ja mits’. 
Veel kan en mag, op voorwaarde van behoud en versterking 
van de kernkwaliteiten. In samenwerking met bewoners, ge-
meente en andere organisaties heeft het Genootschap deze 
uitgewerkt in een kernkwaliteitenkaart, die laat zien waar en 
hoe wat mogelijk is. De nadruk ligt derhalve op de kansen.[40] 

Park Lingezegen, tussen Arnhem, Nijmegen. Elst en Bem-
mel, heeft na de verschijning van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening (Vinex, 1993) geleidelijk vastere vormen aangeno-
men. De noodzaak om met name in Arnhem en Nijmegen nieu-
we wijken te bouwen stimuleerde de gedachte om tussen beide 
gemeenten een groene zone in te richten. Park Lingezegen 
moet ruimte bieden aan wonen, werken, recreatie en natuur-
ontwikkeling. Hierbij valt ook te denken aan functieveran-
dering van boerderijen, de aanleg van nieuwe landgoederen 
en buitens en andere vormen van ondernemerschap. Het Ge-
nootschap heeft voor dit park het kwaliteitskader bebouwing 
opgesteld. Dit wijst landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen van betekenis aan. Het sluit aan bij de historie van 
dit gebied waar tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar werd 
gevochten. Na 1945 zijn hier veel wederopbouwboerderijen 
gebouwd in de trant van de Delftse School. Deze bouwstijl geldt 
daarom als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. ‘Niet 
om te kopiëren, de tijdslag van de wederopbouw moet herken-
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Deze traditie heeft het Genootschap in de periode van Jan 
Wabeke vastgehouden en doorontwikkeld. Het adviseert en 
ondersteunt gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat om bij 
aanleg of  aanpassing van infrastructuur recht te doen aan 
landschap en regionale identiteit. Het Genootschap voerde 
eerder het secretariaat van de Welstandscommissie Betu-
weroute en adviseerde bij de vormgeving van de kruising van 
deze spoorverbinding met de A15 bij Deil, om nauw bij het 
bestaande landschap aan te sluiten. Het was verder betrokken 
bij de verbreding van de A2 over de Linge bij Beesd. In 2018 
werkt het mee aan het herstel van de voormalige rijksweg in 
Voorst na de opening van de rondweg (2018). Zijn expertise 
vindt inmiddels ook elders aftrek: het Genootschap voert op 
verzoek van Stadsregio Parkstad Limburg, de hierbij aange-
sloten Zuid-Limburgse gemeenten, provincie Limburg en rijk 
het secretariaat voor de Buitenring, een nieuwe weg om de 
aangesloten gemeenten heen. Hiervoor is een gemeenschap-
pelijke welstandscommissie in het leven geroepen. 

Het Genootschap participeert tevens in de commissie ruim-
telijke kwaliteit voor de doortrekking van snelweg A15 vanaf  
knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met 
de Regio Stedendriehoek onderzoekt het hoe de verbreding van 
de A1 kan bijdragen aan de kwaliteit van het landschap en de 
energietransitie. Werkateliers met vertegenwoordigers van 
de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer, de provincie 
Gelderland en Rijkswaterstaat hebben de verschillende op-
ties in beeld gebracht. Vervolgens heeft het Genootschap een 
dynamische Ruimtelijke Kwaliteitskaart uitgewerkt, die kan 
meebewegen met het zich nog ontwikkelende denken over de 
energietransitie.

ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAMHEID 

Een redelijk nieuw, maar in het tweede decennium van de 
21ste eeuw snel in belang toenemend aandachtsveld is ener-
gietransitie annex duurzaamheid. In de Omgevingswet geldt 
duurzaamheid als ‘kernprincipe’, klimaatadaptatie, duur-
zaamheid en energietransitie staan sinds 2016 op de agen-

met subsidie van de provincie Gelderland het project ‘Land-
goederenlandschap langs IJssel en Berkel’ (2014-2015) uitge-
voerd. In vier werkateliers regen de eigenaren van de 49 rijksbe-
schermde buitenplaatsen in dit gebied, gemeenten en provincie 
kennis en wensen aaneen. Het project kende een ruime opzet 
met aandacht voor wettelijke en bestuurlijke kaders én de ruim-
te die ze (wel degelijk) bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Ook 
werving van vrijwilligers, fondsen en subsidies kreeg aandacht. 
Het eindresultaat bestaat uit aanbevelingen voor eigenaren en 
overheden.[42] Hiermee kunnen alle betrokkenen nieuwe wegen 
inslaan en nieuwe economische initiatieven ontwikkelen met 
behoud van de identiteit van het gebied. 

Oog is er eveneens voor het belang van boerderijen voor 
het landschap. Het Genootschap heeft een ervenconsulent die 
als onafhankelijk adviseur gemeenten en agrariërs tijdens 
keukentafelgesprekken ondersteunt bij functieverandering 
en schaalvergroting. Kernvraag is steeds: ‘Hoe houden we het 
agrarisch landschap mooi?’[43]

INFRASTRUCTUUR

De inpassing van nieuwe elementen in het landschap heeft al 
vroeg de aandacht van het Genootschap. In de jaarvergadering 
van 1927 stelde bestuurslid J. van der Molen, burgemeester van 
Renkum en voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor 
Autosnelwegen het Rijkswegenplan 1927 aan de orde. Hij gaf  de 
voorkeur aan nieuwe wegen boven verbreding van bestaande. 
Om twee redenen: bestaande wegen en hun beplanting behiel-
den dan aanzien en karakter, terwijl nieuwe wegen kansen 
boden op nieuwe schoonheid. ‘Bij toename van het verkeer be-
hoeft men niet angstvallig te wikken of  deze of  gene boom nog 
gespaard kan blijven, indien men slechts nieuwe schoonheid 
schept door voor elken boom, die geveld wordt, twee andere 
te poten.’[44] Enkele jaren later behaalde het Genootschap met 
andere instellingen een succes bij de inpassing van het Twen-
tekanaal in het landschap.[45] Een volgend hoogtepunt was het 
ontwerp van de Waalbrug in Nijmegen, dat werd afgestemd 
op de omgeving.

[Afb.31] Verenigen van tegengestelde belangen, een permanente opgave.  
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap. 

[Afb.32] De Waalsprong bij Nijmegen. Bron: Erwin Zijlstra, 
Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.33] De A15 snelweg bij Bemmel. Bron: Collectie Gelders Genootschap.
[Afb.34] De buitenring van Parkstad Limburg. Bron: Burnett NL.
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da van het Genootschap en behoren tot de speerpunten uit 
Kwaliteit Verbinden.

De ambitie van de rijksoverheid om met het oog op de gevol-
gen van de klimaatverandering de CO2-uitstoot te beperken, 
heeft gevolgen voor gebouwde omgeving en landschap. Zo moe-
ten miljoenen woningen energieneutraal worden gemaakt. 
Aanwijzing als Stroomversneller stelt het Genootschap in 
staat gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding hier-
van. Vroegtijdig samenspel zorgt ervoor dat vergunningsver-
leningstrajecten de voortgang niet ophouden. Mede hierom 
heeft het Genootschap de commissie ruimtelijke kwaliteit in 
2019 met twee duurzaamheidsexperts versterkt.

Gevolgen voor de omgeving zijn er in ook andere opzichten. 
In meer landelijk gebied, waar ‘zonnevelden’ en ‘zonneparken’ 
zijn gedacht, kan het landschap onder druk komen staan. Het 
Genootschap stelt in alle gevallen zijn diensten en expertise 
in een vroeg stadium ter beschikking, om gemeenten te ad-
viseren en te ondersteunen bij de zorgvuldige inpassing in 
het landschap. Voor windmolens ligt dat echter moeilijker en 
vaak ook gevoeliger. Het Genootschap heeft de Windkijker 
ontwikkeld om gevolgen tijdig zichtbaar te maken en bij te 
dragen aan het gesprek daarover. Tegelijkertijd ligt hier een 
nieuwe uitdaging, om na te denken hoe het landschap ook na 
de installatie van een of  meer molens in stand gehouden of  
versterkt kan worden.

In stedelijke omgevingen nemen gemeenten en andere par-
tijen maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverande-
ring. Temperatuurstijging en perioden van langdurige regen-
val kunnen het leven in de gebouwde omgeving ontwrichten. 
Hittestress beïnvloedt de gezondheid, wateroverlast bedreigt 
de veiligheid. Vanuit zijn expertise denkt het Genootschap mee 
over passende ingrepen, die kunnen bestaan uit het planten van 
meer bomen, de aanleg van groenstroken of  wadi’s, beekherstel 
of  aanleg van nieuwe beken. Hierdoor neemt in veel gevallen 
naast de klimaatbestendigheid ook de ruimtelijke kwaliteit toe. 

VOORBIJ DE EEUW

Bewust stelt het Genootschap de looptijd van het beleidsplan 
af  op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er ligt werk 
te over om de invoering goed voor te bereiden. Intern, in de 
vorm van kennisontwikkeling binnen het bureau, en extern, 
in de dienstverlening aan gemeenten en andere instanties. 
Daarnaast moet het tijd vinden voor de viering van het eeuw-
feest op 15 november 2019. Voorzitter Hans Esmeijer blijft er 
twee jaar langer voor aan.

Dat eeuwfeest wordt grondig voorbereid. De al bijna een 
eeuw oude missie, ‘de bevordering van de schoonheid van stad 
en land’, blijkt hierbij een welkome en veelzijdige inspiratie-
bron. Even is nagedacht over de vraag of  na zo lange tijd niet 
een aanpassing nodig is. Schoonheid is al jaren ruimtelijke 
kwaliteit en de Omgevingswet komt eraan. In het jaarverslag 
2016 keert even een andere formulering op diverse pagina’s 
terug: ‘De onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke 
kwaliteit en cultuurhistorie.’ Het beleidsplan Kwaliteit Verbin-
den uit 2018 maakt duidelijk dat het Genootschap vasthoudt 
aan de boodschap van voorheen: ‘Het begrip schoonheid is een 
prachtig streven dat op veel aspecten van toepassing is. Even-
als ‘kwaliteit’ is ‘schoonheid’ tijd-, cultuur- en plaatsgebonden. 
Maar ‘schoonheid’ appelleert aan een intensieve beleving die 
mensen raakt. Dit teweegbrengen lukt alleen met hartstocht 
en vakmanschap.’[46]

Onder het motto ‘Samen de schoonheid vieren’ draagt het 
Genootschap deze boodschap in 2019 verder uit: schoonheid 
is de uitkomst van samen; van de wisselwerking tussen om-
geving of  landschap, bewoners en andere belanghebbenden, 
overheden en professionals. Deze opdracht krijgt verdie-
ping door vier excursies die verleden en heden met elkaar 
verbinden: over de ontwikkeling van het landelijke gebied, 
stadswijken toen en straks, de schoonheid van de ingenieurs-
kunst en de bijzondere kenmerken van het rivierenlandschap. 
Daarnaast is er de kennisdag ‘Samen de schoonheid verder 

[Afb.35] Om het gesprek over ‘windmolens in het landschap’ beter te kunnen 
voeren, heeft het Gelders Genootschap de zogeheten ‘windkijker’  
ontwikkeld. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.36] Zonnepanelen op de schuur van zorgboerderij op landgoed Mariëndaal. 
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.
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195In 2018 krijgt het Gelders Genootschap opdracht onderzoek in te stellen naar leegstand en 
hergebruik van erfgoed in het Nationaal Park Zuid-Limburg. Hier wachten kastelen, molens, 
boerderijen en buitenplaatsen op een nieuwe bestemming. De vraag luidt dan ook: ’Onderzoek 
hoe de diverse stakeholders zoals eigenaren, overheden en marktpartijen meer sturing kunnen 
geven aan een versnelde herbestemming van monumentaal erfgoed.’ [49] Vanwege het grote 
aantal monumenten werkt een groot aantal partijen mee: de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de provincie Limburg, de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, 
Nuth[50] en Valkenburg, stichting Het Limburgs Landschap en Buitengoed Geul & Maas.
Het eindrapport uit 2019, biedt suggesties aan. Zoals het advies om de monumenten niet in-
dividueel te bezien, maar als onderdeel van ‘erfgoedensembles: functioneel samenhangende 
ruimtelijke eenheden met een gezamenlijke geschiedenis.’ Het rapport roept verder op de 
problematiek te bezien vanuit vier schaalniveaus: gebouw, erfgoedensemble, landschappelijke 
zone en (EU)regio. Een ‘gebiedsgerichte en casusgerichte werkwijzer’ en een ‘instrumenten-
koffer’ maken er deel van uit.
Er is ook de aanbeveling omwonenden actief te betrekken. ‘Maatschappelijke (neven)functies 
zorgen voor sociale binding, borging en draagvlak. Erfgoed krijgt daarmee belang voor een 
grotere groep mensen. Mensen die zich wellicht via vrijwilligerswerk ook willen inzetten voor de 
instandhouding (…) of (…) voor het behoud van het ensemble. Modern nabuurschap, noemen 
we dat.’ [51] Het ensemble krijgt dan bovendien stevige wortels in de plaatselijke gemeenschap.
Kansen ziet het rapport onder meer op het gebied van vrijetijdseconomie, wonen, gezondheid, 
bezinning en sport, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke functies.[52] Alles komt 
uitgebreid aan bod. Dan nog blijft staan: ‘Het herbestemmingsproces is complex en blijft 
maatwerk en mensenwerk. Wees creatief!’
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Vanuit zijn expertise over de wederopbouwarchitectuur van na de Tweede Wereldoorlog krijgt 
het Genootschap vanaf najaar 2018 een belangrijke rol in het project Een nieuwe tijd! De elf 
gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen werken hierin samen met Genoot-
schap, provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere relevante 
regionale partijen.
Een nieuwe tijd! benut het erfgoed van de wederopbouw om verschillende doelstellingen te 
verbinden. Allereerst door belangstelling te wekken voor de cultuurhistorische achtergron-
den. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog moeten snel en goedkoop veel woningen worden 
gebouwd. Wederopbouwwijken en - landschappen vertellen het verhaal van een cruciale 
periode uit onze geschiedenis.
De woningen uit de wederopbouwperiode voldoen niet meer aan hedendaagse wensen en 
behoeften. De wijken komen uit onderzoeken naar voren als kwetsbaar en risicovol. Er is 
leegstand. Het is de uitdaging deze woningen en wijken aantrekkelijker te maken door ze 
naar onze tijd te brengen. Het verhaal van de wederopbouw biedt hiervoor kansen omdat 
het kan bijdragen aan de versterking van de identiteit van de wijken en daardoor aan interne 
cohesie en participatie. Dit zijn belangrijke pijlers onder het streven woningen en wijken te 
verduurzamen, energieneutraal en toekomstbestendig te maken. 
Het integrale en interdisciplinaire project krijgt uitvoering conform de Omgevingswet. Dus 
met ruime inbreng van alle betrokkenen: bewoners, ondernemers, gemeenten, provincie 
Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere partijen. Belangrijk is verder 
dat de deelnemende gemeenten samen optrekken en kennis en ervaring opdoen en delen.
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[Afb.37] Het Geuldal bij Oud-Valkenburg, gezien vanaf de Dölkesberg. In 2018-2019 leidt het Gelders Genootschap een project naar  
erfgoedensembles in Zuid-Limburg. Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.38] Het project ‘Een nieuwe tijd!’ is een samenwerking tussen onder meer elf Achterhoek gemeenten, het Gelders Genootschap,  
provincie Gelderland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

197



2015 - 2019

[Afb.39] Deelnemers bij een werkatelier op landgoed Vliek, Ulestraten,  
over Zuid-Limburgse erfgoedensembles, 2018. 
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.40] Op pad met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Ermelo, 2019.  
Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.41] Met de monumentencommissie van Berg en Dal in gesprek over  
transformaties bij erfgoed, 2019. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.42] Aan de hand van een maquette bespreken adviseurs van het Gelders 
Genootschap de ruimtelijke kwaliteit van een nieuwbouwwijk in een 
historisch landschap. Bron: Collectie Gelders Genootschap.

[Afb.43] Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2019 is Clemens  
Cornielje benoemd als opvolger van voorzitter Hans Esmeijer.  
Bron: Erwin Zijlstra, Collectie Gelders Genootschap.

verkennen’, en, exact honderd jaar na de oprichting, het ju-
bileumfeest.

In de nazomer presenteert Esmeijer zijn opvolger per 1 de-
cember 2019: Clemens Cornielje, van 2005-2019 Commissaris 
van de Koning in Gelderland. De nieuwe preses treedt daarmee 
in de voetsporen van zijn verre voorganger mr. S. baron van 
Heemstra, die het Genootschap van 1946-1960 bestuurlijk aan-
voerde. Cornielje komt tijdens de Algemene Ledenvergadering 
alvast kennismaken. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om 
even vooruit te kijken: ‘Energietransitie, klimaat, Omgevings-
wet: er komen flinke uitdagingen op ons af. Allemaal thema’s 
waarmee ik mij graag bezighoud. Ook graag sámen met de 
inwoners’, die hij onmisbaar acht voor de instandhouding en de 
bevordering van de schoonheid van stad en land. ‘Participatie 
moet hoger op de agenda komen’, zegt hij daarom ook.[47] Zo sluit 
hij aan bij wat daarover al in het beleidsplan was geschreven.

Intussen dienen zich kort voor het eeuwfeest nieuwe vraag-
stukken aan. Kort voor de zomer van 2019 haalt de Raad van 
State een streep door het Programma Aanpak Stikstof  (PAS), 
dat zou hebben moeten leiden tot verminderde neerslag van 
stikstof  in Natura 2000-gebieden. Het oordeel van de Raad heeft 
verstrekkende consequenties. Opeens staan de bouw van wo-
ningwijken, de aanleg van bedrijventerreinen en de opening 
van vliegveld Lelystad op de tocht. De rijksoverheid, die toch 

al worstelt met de gerechtelijke opdracht de uitstoot van CO2 
sneller terug te dringen, stelt een onderzoekscommissie in die 
eind september met de eerste aanbevelingen komt.[48] 

Al staan deze ontwikkelingen los van het Genootschap, 
het is meer dan waarschijnlijk dat het via de gemeenten met 
de gevolgen ervan te maken krijgt. Want alles kan zo maar 
gaan schuiven: als een woonwijk, een bedrijventerrein of  
een weg vanwege stikstofuitstoot niet op geplande plekken 
gerealiseerd kan worden, zullen alternatieven moeten worden 
gevonden. 

In het najaar van 2019 valt derhalve opnieuw toenemende 
druk op de ruimte te verwachten. Hier verandert historie in 
toekomst.
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In het begin van de jaren 1990 wordt de oranjerie stilaan te klein. Bovendien hebben de mede-
werkers te lijden van ‘de slechte klimaatbeheersing.’ [53] Op zoek naar een oplossing overweegt 
het bestuur verschillende opties. Verbouwing is er daar een van, verhuizing en nieuwbouw 
behoren eveneens tot de mogelijkheden. Hoewel: ‘Gegeven is dat bestuur en medewerkers 
sterk hechten aan de huidige huisvesting, liefst in aangepaste vorm.’[54] 
Het denken beweegt zich in verschillende richtingen. Een van de oplossingen kan zijn nieuw-
bouw, ongeveer aan de overkant van de Zypendaalseweg, in de rand van het park dat Arn-
hemmers kennen als Gulden Bodem, ter plekke van het in 1964 afgebroken jachthuis. Het 
Genootschap overweegt hier een bureau te bouwen, eventueel met ruimte voor publieksfunc-
ties. Hierbij valt te denken aan tentoonstellingen over architectuur, stedenbouw en erfgoed.
Dan wordt weer gedacht aan ‘ondergrondse uitbreiding’ van de oranjerie. Om de ergste nood 
te lenigen, huurt het Genootschap vanaf juni 2000 de benedenverdieping van het tegenover 
de oranjerie gelegen koetshuis van Zypendaal, waarvan het de herinrichting bekostigt. Het 
zoeken gaat dan nog door, ook naar een plek ‘in het centrum van Arnhem.’[55] Als dat niet 
haalbaar blijkt, besluit het bestuur tot een renovatie van de oranjerie ‘zodat het bureau (met 
flexplekken en een inrichting volgens hedendaagse eisen) weer voldoende ruimte heeft voor 
de medewerkers.’ [56] In 2001 kan het gerenoveerde pand in gebruik worden genomen. Op dat 
moment telt het Genootschap omstreeks 40 medewerkers (29,5 fte). De huur van het door 
het Genootschap benutte deel van het koetshuis wordt nog voortgezet tot oktober 2013.
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Aan het einde van deze reis door een eeuw is er een laatste vraag die 
op zijn minst een begin van een antwoord verdient. Heeft het Gelders 
Genootschap, opgericht tot bevordering en instandhouding van de 
schoonheid van stad en land, daadwerkelijk bijgedragen aan de schoon-
heid van Gelderland en de drie Limburgse gemeenten? De vraag krijgt 
om begrijpelijke redenen hooguit een genuanceerd antwoord. Het Ge-
nootschap ziet het mede als zijn taak het gesprek hierover op gang te 
brengen en te attenderen op de relatie tussen object (dat in geval van 
architectuur aan functionele en constructieve eisen moet voldoen), 
omgeving en historie.
Hieruit blijkt al het bijzondere van het eeuwfeest. Een honderdjarige 
vereniging is geen zeldzaamheid, maar het merendeel van de verenigin-
gen bereikt die eerbiedwaardige leeftijd nog altijd niet. In het jubileum 
ligt daarom een grote mate van wendbaarheid besloten. De maatschap-
pij waarin een vereniging haar doelen probeert te realiseren verandert 
immers voortdurend. De naam en missie van het Genootschap zijn 
dezelfde gebleven, maar voor de rest is nagenoeg alles anders.
Wat de oprichters in 1919 als schoonheid beschouwen, komt nauwe-
lijks overeen met wat een eeuw later als ruimtelijke kwaliteit of  om-
gevingskwaliteit te boek staat. Verheffen en overtuigen hebben plaats 
gemaakt voor verbinden en inspireren. Kwaliteit heeft weinig van doen 
met mooi of  lelijk, ze is de optelsom van fysieke omgeving, verhalen, 
beelden, cultuurhistorie, herinneringen en gevoelens. Ze wordt niet 
meer van bovenaf  aangereikt maar ontstaat uit de interactie tussen op-
drachtgever, ontwerper, gemeente, professionele adviseurs en andere 
betrokkenen. Het verlangen de wereld om ons heen een fraaier aanzien 
en waarde te geven is gedemocratiseerd. Iedereen mag meepraten, 
iedereen is uitgenodigd. In de wereld van 2019 past geen Geldersche 
Schoonheidscommissie die eigenhandig ontwerpen aanpast. 

Bewustwording
Nu terug naar die vraag: heeft het Genootschap Gelderland en de ge-
meenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen mooier gemaakt? 
Elk antwoord is per definitie subjectief. Vast staat niettemin dat het 
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Genootschap in alle fasen van zijn bestaan kwaliteiten heeft toege-
voegd. Steevast heeft het bijgedragen aan het inzicht dat de fysieke 
wereld aandacht en onderhoud vraagt. Verrommeling ligt altijd op 
de loer en laat zich zelden gemakkelijk ongedaan maken.
Op deze wijze heeft het Genootschap de bewustwording gestimuleerd. 
Niet alleen, niet als eerste, wel consequent en volhardend. Als voorlo-
per ook, die lang vóór wetenschappelijke onderzoeken aantonen hoe 
de omgeving welzijn en welbevinden van de mens beïnvloedt, hamert 
op het belang van ruimtelijke kwaliteit. 

Benodigdheden
Het verhaal van die eeuw laat zo ook zien wat schoonheid nodig heeft. 
Om te beginnen besef  van de betekenis en de waarde van het aanzien 
van de fysieke wereld waarin mensen leven, werken en ontspannen. 
Daarnaast een onafhankelijke en betrokken instantie die zich op velerlei 
wijze inzet voor de inrichting van de ruimte en alle betrokken partijen 
bij elkaar brengt om uitkomsten te bereiken die kunnen rekenen op de 
instemming van in elk geval de meeste partners.
Die instantie moet vanzelfsprekend beschikken over alle relevante 
kennis. Belangrijker is echter dat ze mensen heeft die betrokken en 
bevlogen zijn. Die zich met kennis van zaken en passie inzetten voor 
de kwaliteit van de omgeving en het vermogen hebben steeds opnieuw 
oplossingen te vinden. Zulke mensen zijn er op het bureau én in het 
bestuur, dat al even gedreven en enthousiast is. Zijn leden zijn bur-
gemeesters en wethouders uit alle Gelderse regio’s en Limburg, en 
vertegenwoordigen een breed veld van politieke partijen. De voorzitter 
is onafhankelijk.
Al deze mensen brengen samen met nóg weer andere mensen – be-
woners, omwonenden, gemeenten, provincie, andere instellingen en 
organisaties – iets moois tot stand. Dat is wat de oprichters ir. A.M. 
Kuijsten, ir. W.F.C. Schaap en H.P.J. Bloemers in 1919 beweegt en wat 
honderd jaar later nog steeds de ambitie is van Genootschap en me-
dewerkers. Schoonheid is mensenwerk en komt alleen in verbinding 
tot stand.
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Lenen van de natuur
Voor dit boek is uiteraard gezocht naar een 
duurzame papiersoort. De keuze is gevallen op 
Munken Lynx Rough, een papiersoort van de 
Zweedse producent Arctic Paper in Munkedal. 
Deze betrekt zijn grondstoffen uit bossen waar 
herplanten wordt gegarandeerd en waar de 
natuurlijke omgeving veel zorg krijgt. De fabriek 
ziet toe op beperking van transportafstanden en 
produceert de voor het papier benodigde pulp in de 
nabije omgeving, in de buurt van grote waterlopen 
die voldoende worden gevoed door neerslag en 
vers water. Na gebruik wordt het water gezuiverd 
en teruggevoerd. Arctic Paper laat waterlopen en 
ecosystemen elk jaar analyseren. De onderneming 
ziet er daarnaast op toe dat voor iedere gekapte 
boom twee tot vier nieuwe bomen worden 
aangeplant. Dit vergroot de opname van kooldioxide 
uit de atmosfeer, omdat jonge bomen meer 
kooldioxide opnemen dan oudere bomen.
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Schoonheid als mensenwerk
Schoonheid als mensenwerk vertelt het verhaal van honderd jaar 
Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de 
schoonheid van stad en land. Het accent ligt op schoonheid als rela-
tioneel begrip. Ze komt tot stand door de verbinding tussen mensen 
onderling, en tussen mensen en hun omgeving. 
Het boek laat zien hoe het Genootschap hieraan al een eeuw werkt. 
In 2019 door te inspireren en met betrokkenen oplossingen te vinden 
die bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving, in 1919 langs de weg 
van verheffing en overtuiging. Al verschillen de methoden, het ideaal 
is gebleven. Net als het mensenwerk.
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