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Honderd jaar
bouwen op historie

Julianakerk (1923-1926) Den Haag |
architect Gijs van Hoogevest

Pensioenraad Den

Haag

In april 2009 viert Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort haar honderdjarig bestaan. Het
is een familiebedrijf dat drie generaties lang overging van vader op zoon. Op 6 april is het een
eeuw geleden dat Gijs van Hoogevest (1887-1968) zijn diploma behaalde van bouwkundig
opzichter en zich in Amersfoort vestigde als zelfstandig architect. Zoon Teus van Hoogevest
(1915- 2005) volgde de bouwkundeopleiding aan de Technische Hogeschool in Delft en zijn
zoon Gijsbert (1951) volgde hetzelfde opleidingstraject. In 1952 nam Teus het bureau van
zijn vader over en ruim dertig jaar later ging het weer over in handen van zoon Gijsbert. Het
bedrijf groeide uit van een eenmansbureau tot een groot Amersfoorts architectenbureau met
nevenvestigingen. Over deze geschiedenis gaat het jubileumboek dat op 22 april 2009
wordt gepresenteerd.
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In het boek zijn naast de documentaire gegevens over het werk
van drie generaties Van Hoogevest, ook essays opgenomen
van auteurs in het vakgebied, die het individuele werk in een
bredere context plaatsen. Het is een mooi overzichtswerk
geworden van honderd jaar bouwen en restaureren.

Gijs van Hoogevest (1887-1968)
Het eerste ons bekende bouwproject van de oprichter van het
architectenbureau is het ontwerp voor een lagere School met
de Bijbel in de Bilt. Het is de eerste eenvoudige aanzet tot een
hele reeks scholen die door drie opeenvolgende generaties Van
Hoogevest is ontworpen. Ook nu nog is scholenbouw een van
de zwaartepunten binnen de nieuwbouw van Van Hoogevest
Architecten. Grootvader Gijs werd geïnspireerd door de architectuur van de Amsterdamse School en de architecten K.P.C.
de Bazel (1869-1923) en H.P. Berlage (1856-1934). Zijn vooropleiding volgde hij aan de Quellinusschool in Amsterdam,
een onderwijsinstelling die voortkwam uit de Teekenschool
(1877) voor Kunstambachten in de bouwloods van het in
aanbouw zijnde Rijksmuseum. Hier leerde Gijs decoratief en
bouwkundig tekenen en kreeg een gedegen kunstzinnige
vorming mee die hem in zijn latere carrière als architect goed
van pas zou komen. De kennis en liefde voor het ambachtelijk
bouwen werd hem al vroeg bijgebracht door zijn vader Teus
van Hoogevest (1861-1928) die in 1899 de Amersfoortse
timmerwinkel J. van Bottenburg overnam en een eigen aannemersbedrijf stichtte. Dit bedrijf werd separaat van het latere
architectenbureau van Gijs, voortgezet door zijn broers en
ging eveneens over van vader op zoon. Hoogtepunten in zijn
oeuvre zijn de bouw van een jongensinternaat in Zeist (19201922) met mooi beeldbouwwerk van beeldend kunstenaar
Willem Coenraad Brouwer. In samenwerking met de architecten J.G. en P.K. Mensink ontwierp hij het psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild (1928-1938) in Amersfoort. In Den Haag
kwamen naar zijn ontwerp de Julianakerk (1923-1926) tot
stand met een duidelijk Berlagiaans karakter en de PensioenAdventkerk (1961- 1962) | Ringweg Kruiskamp 74, Amersfoort
Architect Teus van Hoogevest

Restauratie Domkerk Utrecht (1979 – 1988) | Restauratiearchitect Teus
van Hoogevest. Gerestaureerd in het kader van de restauratie van de vijf
Utrechtse binnenstadskerken (1968-1988)

raad (1936), vormgegeven in een sobere rationalistische stijl
die past bij een kantoorgebouw. Daarnaast ontwierp hij vele
villa’s in het Bergkwartier van Amersfoort in Engelse landhuisstijl en heeft hij een belangrijk oeuvre aan kerken op zijn naam
staan. Al in 1911 zette hij in het Betuwse dorpje Zetten zijn
eerste schreden op het restauratiepad. Hier kreeg Gijs opdracht
tot uitbreiding en restauratie van een geteisterd en sterk verwaarloosd laat-middeleeuws kerkgebouw. De degelijke, maar
wel sterk vernieuwende restauratieaanpak van Gijs van Hoogevest werd door zijn zoon Teus geprofessionaliseerd waardoor
het bureau op restauratiegebied landelijke bekendheid kreeg.

Teus van Hoogevest (1915-2005)
Teus kreeg tijdens zijn studie in Delft de onderwijsdoctrine
mee van zijn hoogleraar Granpré Molière (1883-1972), later
de stijl van de ‘Delftse School’ genoemd met kenmerkende
topgevels, zadeldaken en bouwvolumes in eenvoudige
baksteenstijl. In 1943 ging hij bij zijn vader werken toen de
bouw vrijwel stil lag. In de wederopbouwperiode na de oorlog
kreeg het bureau weer nieuwe opdrachten in portefeuille voor
de bouw van scholen, kerken en woningen. Teus maakte zich
gaandeweg los van het traditionalisme van Granpré Molière
en ontwikkelde een eigen moderne vormentaal die paste
binnen de wederopbouwarchitectuur. Van de twaalf kerken
die hij ontwierp is de Adventkerk in Amersfoort (19611962) ongetwijfeld de modernste. De kerkzaal is boven de
zalen voor nevenfuncties geplaatst, waardoor een compact,
hoog bouwvolume ontstond als markant stedenbouwkundig
element te midden van twee Amersfoortse uitbreidingswijken,
de Liendert en Kruiskamp. Teus ontwierp veel scholen voor
lager onderwijs, maar ook een behoorlijk aantal scholen voor
het voortgezet onderwijs. Een mooi voorbeeld in Amersfoort
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Restauratie Rijksmuseum Amsterdam (2003-heden). Restauratiearchitect Gijsbert van Hoogevest. Reconstructie van de oorspronkelijke decoratie in de
eregalerij van het museum door de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)

is het Corderiuslyceum (1955-1957) dat opvalt door een
grote helderheid en functionaliteit in plattegrond en opbouw.
Moderne ontwikkelingen op onderwijsgebied kregen vorm in
aparte vaklokalen, de toevoeging van een aula en de integratie
van brede gangen die niet alleen als doorgangsruimten maar
ook als werkruimten konden worden gebruikt. Licht en lucht
zijn ingebracht door toepassing van grote glasstroken in
stalen ramen. Belangrijke kunstzinnige toevoegingen komen
van beeldend kunstenaar Berend Hendriks met onder andere
een imposant baksteenmozaïek op de noordgevel van de
leslokalenvleugel.
Naast nieuwbouw kreeg Teus eind jaren vijftig, beginjaren
zestig veel restauratieopdrachten voor kleine dorpskerken.
Door integrale vernieuwing van kapconstructies,
ontpleistering van gevels en reconstructie van veelal gotische
venstertraceringen is zijn restauratiemethode naar huidige
inzichten ingrijpend te noemen. Maar zijn pragmatische
en heldere aanpak oogstte veel waardering, waardoor hij
werd voorgedragen voor belangrijke kerkrestauraties, zoals
de Janskerk in Gouda, de Grote Kerk in Harderwijk en de
Maartenskerk in Zaltbommel. Deze ontwikkeling leidde al
in 1963 tot het aantrekken van een tweede architect die
het werk aan de nieuwbouwopdrachten geleidelijk aan
overnam, waardoor Teus meer tijd kreeg voor het belangrijke
restauratiewerk. In 1964 werd hij gevraagd voor een qua
omvang uniek project, de restauratie van vijf Utrechtse
binnenstadskerken (1968–1988). Het was zijn levenswerk
dat hij samen met een deskundig en prettig bouwteam in een
tijdsbestek van twintig jaar tot stand bracht. Als slotstuk van
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zijn carrière kreeg Teus in 1976 opdracht voor de restauratie
van de Sint Servaasbasiliek in Maastricht. Het was een werk
met moeilijke restauratiekeuzes omtrent het behoud van het
Cuypers-concept dat aan het einde van de negentiende eeuw
zowel het interieur als het exterieur van de kerk beeldbepalend
had veranderd. Er waren voor en tegenstanders van Cuypers en
uiteindelijk werd een compromis gevonden in het behoud van
de negentiende-eeuwse Cuypersschilderingen in de zijkapellen
en het westwerk van de kerk en de restauratie en reconstructie
van vijftiende-eeuwse schilderingen in de middenbeuk, het
transept en de zijbeuken van de Servaasbasiliek.

Gijsbert van Hoogevest (1951)
Geïnspireerd door het mooie werk van zijn vader specialiseerde
Gijsbert zich tijdens zijn studie bouwkunde in Delft in de
restauratie. Na zijn afstuderen ging hij bij zijn vader werken
en kreeg de beste praktijkopleiding die een restauratiearchitect
zich kan wensen. Toen hij in 1983 het bureau overnam
maakte hij zich sterk voor de integratie van twee tot
dan toe gescheiden werkgebieden binnen het bureau, de
restauratie en de nieuwbouw. Samen met architect Hans
Verborg (1954) voor de nieuwbouwopdrachten en Anton van
Daatselaar (1943) voor het management, vormde Gijsbert
een driekoppige directie die richting gaf aan een verbreding en
verdere professionalisering van het architectenbureau. Door
de groeiende zorg voor de instandhouding van gerestaureerde
(kerk)gebouwen werd door Van Hoogevest in 1984 het
Bouwtechnisch Adviesbureau Amersfoort (BTA) opgericht dat
zich specialiseerde in onderhoudswerkzaamheden. Typologisch

gezien is er vanaf de jaren tachtig meer variatie gekomen in
de restauratieopdrachten en is ook de aanpak gedifferentieerd,
afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, de nieuwe
bestemming en de aard van het monument. Steeds worden
restauratie-uitgangspunten bepaald door een sterke affiniteit
met de historie en het zoeken naar een goede balans tussen
behoud en vernieuwing.
Voorbeelden van conserverende restauraties waarbij het
oude materiaal zoveel als mogelijk wordt behouden, zijn
de restauraties van Kasteel Amerongen (1988-2010) en
kasteel Waardenburg bij Neerijnen (2007-2009). Vanuit
verschillende disciplines is studie verricht naar de historie
van het gebouw in zijn omgeving. Monumentwaarden zijn
geformuleerd en meegenomen in de planvorming. Externe
expertise is ingehuurd voor restauratie van specifieke
onderdelen, zoals de kostbare inventaris bij kasteel Amerongen
en de Cuypersschilderingen in de portrettengalerij. Met deze
werkwijze kunnen deze restauraties worden gekwalificeerd
als high level conservation, geheel volgens de richtlijnen
van De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM). De historische gelaagdheid van deze
monumenten zal ook na restauratie voelbaar zijn in unieke
kasteelkamers en oud gevelwerk met vele bouwsporen.
Een andere verbreding van het restauratiewerk van Van
Hoogevest kwam in 1986 toen Gijsbert opdracht kreeg voor
de restauratie van het raadhuis van Hilversum, ontworpen
door W.M. Dudok (1884-1974) en gebouwd van 1928
tot 1931. Sedertdien is het gebouw een belangrijk icoon
geworden van de Nederlandse architectuur en kreeg ook
internationale bekendheid als hoogtepunt van het zakelijk
expressionisme. In de jaren tachtig openbaarde zich ernstige
gebreken. De problematiek hield verband met de bouwwijze
en de toepassing van vrij nieuwe bouwmaterialen waarvan
men in de bouwtijd van het raadhuis nog onvoldoende wist.
Voorafgaand aan restauratie (1989-1996) werd intensief
vooronderzoek gedaan om structurele oplossingen te vinden
voor de bouwtechnische problemen. Een ambachtelijk
productieproces werd opgestart voor de vervaardiging van
nieuwe identieke en technisch verbeterde materialen, die niet
standaard leverbaar waren in de industrie. Roestende ramen
werden vervangen door nieuwe stalen ramen, kapotgescheurde
bakstenen geveldelen werden verwijderd en voorzien van
een nieuw gedilateerd buitenspouwblad in vorstbestendige
verblendsteen. Met die ingrepen werd het uitgangspunt
voor restauratie – onzichtbaar en structureel bouwtechnisch
herstel van de oorspronkelijke kwaliteit van het Dudokconcept
– waargemaakt. Door de betrokkenheid bij deze eerste
integrale restauratie van een jonge monument ontwikkelde
Van Hoogevest een specifiek kennisprofiel, waardoor het
bureau ook werd gevraagd voor restauraties van andere jonge
monumenten.
Zo werd Van Hoogevest Architecten in 2001 ook geselecteerd
voor de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam,
samen met het Spaanse architectenbureau van Cruz y Ortiz

De Rank Nieuwegein (2006-2008), Nieuwegein. Architect Ronnie Kuiper,
Van Hoogevest Architecten

die als hoofdarchitecten eindverantwoording dragen voor
het gehele project. Voorafgaand aan de architectenselectie
was al een programma van eisen geformuleerd dat onder het
motto ‘voorwaarts met Cuypers’ uitging van herstel van de
oorspronkelijke kwaliteit van dit belangrijkste bouwwerk van
architect P.J.H. Cuypers (1827-1921). Tegelijkertijd moet het
museumgebouw worden aangepast aan de eisen van deze tijd,
door vernieuwing van het installatiepakket en een logistieke
verbetering zodat het vernieuwde rijksmuseum het groeiend
aantal bezoekers aankan. Hiertoe ontwierpen Cruz y Ortiz
nieuwe entreegebieden in de heropende binnenplaatsen, die in
de loop der tijd waren volgebouwd met nieuwe museumzalen.
Spectaculair is de restauratie van de Cuypersbeschildering
die al langere tijd verborgen lag onder vele witsellagen. Van
Hoogevest is verantwoordelijk voor het cascoherstel, de
bewaking van de monumentwaarde van het gebouw, het
herstel van de schilderingen en de inweving van nieuwe
installatietechnieken. De complexiteit van het proces door de
Europese regelgeving en de betrokkenheid van vele partijen,
tekent zich in de vertraagde totstandkoming van ‘Het Nieuwe
Rijksmuseum’.
Het architectenbureau heet sinds 1992 Van Hoogevest
Architecten. De veranderde naam houdt verband met
een duidelijke verbreding van de ontwerpkwaliteit binnen
het bureau met nieuwe jonge architecten. Inspelend op
de ontwikkelingen in het vakgebied is in 2003 ‘Bureau
voor Architectuurhistorie Kariatiden’ opgericht met twee
architectuurhistorici die onderzoek doen voor zowel
restauratie als nieuwbouwprojecten. Een kwaliteitslabel
kreeg het bureau in 2007 volgens de Gemeenschappelijke
Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de
Restauratie (GEAR). Nieuwbouw, restauratie en onderzoek
zijn nu drie disciplines die gecombineerd worden ingezet voor
de complexe bouwopgaven van deze tijd. De nieuwe generatie
architecten binnen Van Hoogevest Architecten bouwt voort op
honderd jaar geschiedenis en geeft een moderne invulling aan
de architectonische opgave. ❧
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