(1) Graag wil ik u allen hartelijk welkom heten namens Van Hoogevest Architecten in
het raadhuis van Hilversum. In het bijzonder de burgermeesters van Hilversum en
Amersfoort, de heer Bakker en mevrouw van Vliet en de familie die bij het bureau als
familiebedrijf ook een persoonlijke betrokkenheid heeft. In het bijzonder de twee
zusters van mijn vader, Rudy van Hoogevest en Riet Ruitenberg-van Hoogevest en
Miep Zijlstra, die eigenlijk ook tot de familie behoort.
(2) Vandaag vieren wij een uniek tijdsbestek van honderd jaar bouwen met een
symposium en de aanbieding van ons jubileumboek dat ik zometeen mag
overhandigen aan Marie Helene Cornips, directeur van de Bond van Nederlandse
Architecten. Het thema bouwen op historie zal ik belichten vanuit onze interne
bureaugeschiedenis met een overzicht van het brede oeuvre van Van Hoogevest
Architecten.
Onze bureaugeschiedenis begon officieel op 6 april 1909, de dag dat mijn grootvader
Gijs van Hoogevest zijn diploma kreeg van bouwkundig opzichter (3). Een opleiding
die door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst, nu BNA, werd
georganiseerd en voor mijn grootvader mogelijkheden bood om zich verder te
ontwikkelen tot architect.
Hij werd geboren in 1887 in een familie die van oudsher bij het bouwvak was
betrokken. Overgrootvader Teus van Hoogevest (4) nam in 1899 de timmerwinkel
van de fa. Bottenburg over en vestigde zich als aannemer aan de Breestraat in
Amersfoort. Zijn oudste zoon Tinus nam dit aannemersbedrijf over dat eveneens
overging van vader op zoon. Mijn grootvader koos bewust een andere weg. Hij was
creatief, handvaardig en had talent voor tekenen. Op jonge leeftijd volgde hij de
tekenopleiding aan de Quellinusschool in Amsterdam. Een kunstnijverheidsschool
die in 1879 door architect Cuypers werd opgericht voor het beeldhouwwerk aan het
Rijksmuseum in Amsterdam en later opging in de Rietveldacademie. Van zijn vader
kreeg hij de belangstelling mee voor het ambachtelijk bouwen. En wij zien in zijn
werk steeds die affiniteit terug in de grote zorg en aandacht voor metselverbanden
en andere detailleringen. Hij had bewondering voor de architectuur van de
Amsterdamse school, voor de bouwmeesters Berlage, de Bazel en Hanradt.
Elementen daarvan zijn terug te vinden in de villabouw in het Bergkwartier (5) in
Amersfoort. Huizen met samengestelde hoge kappen en qua opzet en
gevelbehandeling een zakelijke variant van de Engelse landhuisstijl die paste in de
opzet van het Bergkwartier (6). Voor het jubileumboek werd onderzoek gedaan naar
het Amersfoortse architectenklimaat van 1900 tot 1940, waarbij ook het oeuvre van
grootvader Gijs in deze wijk in kaart werd gebracht door Max Cramer van bureau
monumenten van de gemeente Amersfoort. In Wassenaar (7) bouwde hij zijn
belangrijkste villa, de Bloemert die helaas in 2004 is afgebrand. Het eerste gebouw
dat wij van hem kennen is een school in De Bilt (8), die in 1909 werd ontworpen en
een jaar later werd gebouwd. In 1912 trouwde hij met Geertruida Bieshaar (9) uit De
Bilt. Zeker in het begin van zijn carrière speelde de familie Bieshaar een belangrijke
rol in de verwerving van opdrachten. Zwager Wim was predikant met een ruim
netwerk aan contacten in de protestantse kerk. Via hem kreeg Gijs contact met
dominee Adri van den Bosch die in de Haagse wijk Transvaal een sleutelrol speelde
in de totstandkoming van de Julianakerk (10,11,12). Naast vele andere kleinere
kerken is de Julianakerk verreweg het belangrijkste kerkgebouw dat door mijn
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grootvader werd ontworpen. In Den Haag (13) bouwde hij in 1936 ook een groot
kantoorgebouw voor de Pensioenraad, het latere ABP aan de Benoordenhoutseweg.
Met een sobere zakelijke architectuur en een heldere opzet die goed was
toegesneden op de functie. Het internaat in Zeist (14,15) is van een geheel andere
signatuur. Ruim tien jaar geleden kreeg het gebouw terecht een
rijksmonumentenstatus. Het beeldhouwwerk is van ceramist Willem Coenraad
Brouwer (16) die door mijn grootvader ook bij andere werken werd betrokken. In het
boek zijn twee essays geschreven over kunstenaars waarmee Gijs en later zoon
Teus veel hebben samengewerkt: Brouwer met een eigen atelier in Leiderdorp en
Berend Hendriks, die van grote betekenis is geweest voor de wandkunst in de
wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.
In Amersfoort werd Gijs naast de bouw van scholen, volkswoningbouw, villa’s en
kerken betrokken bij de bouw van het psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild (17),
gelegen in een groot bosgebied nabij Soesterberg. In aanleg symmetrisch van opzet
met paviljoens voor rustige en onrustige patiënten, vrouwen en mannen, klasse en
gewone patiënten gescheiden. Het hoofdgebouw (18) met enkele nevengebouwen
werd geopend in 1931 door Koningin-moeder Emma (19). Later werden fasegewijs
nieuwe paviljoens (20) toegevoegd die voor een deel nog steeds dienst doen voor de
opvang van cliënten onder de zorg van de Symforagroep. In 1934 ontwierp
grootvader een kapel voor Zon en Schild (21), die ik persoonlijk een van zijn meest
evenwichtige ontwerpen vind binnen deze categorie gebouwen.
Aan de overkant van de Utrechtse Straatweg bouwde Gijs in diezelfde periode het
ziekenhuis de Lichtenberg en een daarbij behorend rusthuis (22), beide afgebroken
voor het nieuwe rusthuis de Lichtenberg. Naast zijn drukke architectenpraktijk was hij
voorzitter van de bna kring Amersfoort, een korte tijd directeur van de
vaktekenschool in Putten (23) en voorzitter van het bestuur van ziekenhuis de
Lichtenberg. Hij was een man met creativiteit en bestuurlijke kwaliteiten waardoor hij
een goede basis kon leggen voor de continuering van het bureau ook tijdens de
moeilijke oorlogsjaren.
(24)Mijn vader was de oudste zoon van Gijs. Hij volgde de bouwkundeopleiding aan
de Technische Hogeschool in Delft. Een gedegen opleiding waarin veel aandacht
werd besteed aan alle onderdelen in het vakgebied. In de oorlog, 1943, kwam hij bij
zijn vader werken en trouwde in datzelfde jaar met dochter Rie van geneesheerdirecteur Bruijn van Zon en Schild (25).
Na de oorlog kwam de bouw weer langzaam op gang. Een van de eerste grote
restauratieopdrachten was de grote kerk van Vianen. Daaruit kwamen ook
nieuwbouwopdrachten voort, zoals de woningwetwoningen in Vianen (26) ten zuiden
van de oude binnenstad. Hij ontwierp en bouwde in Vianen en Lexmond ruim
vijfhonderd woningen, een galerijflat en bejaardenwoningen. Een van zijn eerste
nieuwbouwkerken was de Mattheuskerk in Utrecht, in de wijk Oog en Al (27). Hier
zien we nog de traditioneel geplaatste steunberen en klassieke metselverbanden met
speklagen. En in de opbouw elementen van de Delftse School, het ontwerpidioom
dat hij meekreeg van zijn leermeester Granpré Molière. Zijn stijl ontwikkelde (28) zich
snel onder invloed van de wederopbouw-architectuur naar een eigentijdse
vormentaal met moderne materialen, waarvan de Adventkerk in Amersfoort verreweg
het beste voorbeeld is (29).
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Bettina van Santen (30) van bureau monumenten van de gemeente Utrecht schreef
een interessant essay over de wederopbouwkerken in ons jubileumboek. Naast vele
kleuterscholen, lagere scholen en ULO’s ontwierp mijn vader ook drie lycea in
Amersfoort, Doorn en Harderwijk. Het Corderiuslyceum in Amersfoort (31) heeft alle
kenmerken van de moderne scholenbouw uit die tijd met veel licht en ruimte en een
onderscheid tussen vak en leslokalen. Heel modern voor die tijd was de aparte aula
(32) en het kleurenspel dat op advies van beeldend kunstenaar Berend Hendriks tot
stand kwam. Hendriks ontwierp ook een baksteenmozaïek voor de noordgevel van
het gebouw (33). Voor het Reviuslyceum (34) in Doorn ontwierp Hendriks een mooi
glas-in-lood-paneel (35) voor de hal.
Het bureau groeide gestaag en met nieuwe medewerkers zoals Marinus de Vaal (36)
en later Gerrit de Jong, Huib Speksnijder, Anton van Daatselaar, Cees van Iperen en
Cor van Wely kreeg het bureau een stevige basis waardoor het in staat was de vele
nieuwbouw- en restauratieopdrachten op professionele manier aan te pakken. Een
constante factor binnen het bureau was vanaf 1919 Otto Zijlstra (37) die zijn veertigen vijftigjarig jubileum vierde bij Van Hoogevest en met veel kennis van zaken de
kwaliteit van het werk bewaakte. Overigens bleven ook andere medewerkers lange
tijd in dienst, waardoor de opgebouwde kennis kon worden overgedragen op de
volgende generatie.
Vanaf beginjaren zestig groeide het aantal opdrachten in de restauratie zodanig dat
voor de nieuwbouw een tweede architect werd aangetrokken en mijn vader zich
geheel ging toeleggen op de restauratie. Men ging werken met externe bouwbureaus
op locatie van waaruit goed toezicht kon worden gehouden op het werk in uitvoering.
Naast een hele reeks van kleine dorpskerken werden er ook raadhuizen
gerestaureerd, zoals in Vianen (38), Ameide en Oudewater. Het raadhuis van Vianen
geeft een goed beeld van hoe in die tijd gedacht werd over monumentenzorg. In
samenspraak met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werden de kantelen
gereconstrueerd, waardoor het gebouw een gehele gedaanteverwisseling onderging
(39). Deze aanpak verschilt wezenlijk van de huidige conserverende
restauratiepraktijk. Een andere categorie zijn de torens, waaronder de restauratie van
Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort (40), die in dit overzicht natuurlijk niet mag
ontbreken. De houtconstructies (41)van de torenkop waren totaal verrot (41). Op
voorstel van monumentenzorg werd een oudere situatie gereconstrueerd (42),
waardoor de bekroning hoger is geworden en Amersfoort nu een van de hoogste
torens van Nederland bezit. In de jaren negentig (43) heb ik in samenwerking met de
gemeente de lantaarn en de onderste geledingen van de toren gerestaureerd,
waarbij onder meer de tufsteen is vervangen in de basaltlava volvic.
Na de kleinere kerken kreeg Teus grotere kerkrestauraties in opdracht, zoals de
grote kerk in Harderwijk en de langste kerk van Nederland, de Janskerk (44) in
Gouda, die een ernstig probleem had met de fundering. In 1977 werd hij gevraagd
voor de restauratie van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel (45). Een schitterende
kerk in Nederrijns gotische stijl. Naast de natuursteenrestauratie kwam de vraag om
een oplossing te vinden voor de hoge stookkosten die de kerkgemeente niet kon
opbrengen. Hij ontwierp een reversibele winterkerk (46) in het koor waar in de winter
gekerkt kan worden zonder de hele ruimte te hoeven verwarmen.
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Tegelijkertijd was hij vanaf 1968 bezig met de restauratie van vijf binnenstadskerken
in Utrecht (47). Een uniek project, zowel qua omvang als organisatie. Hier kon hij de
expertise die het bureau had opgebouwd in de decennia na de oorlog ten volle
benutten en werkte samen met specialisten van monumentenzorg en architect Toon
Haakma Wagenaar, als kenner van de gotiek bij uitstek. Het werd zijn levenswerk dat
twintig jaar in beslag nam en waar hij met heel veel plezier aan gewerkt heeft. De
restauratieproblematiek was divers. Zo moest voor de Buurkerk een nieuwe
bestemming worden gevonden. Ik mocht meeontwerpen aan een inbouw in de kerk
voor het museum van Speelklok tot Pierement (48) met geluidsdichte
museumcompartimenten die reversibel moesten worden ingebracht. Het slotstuk van
dit project was de gotische Domkerk (49) met zijn vele natuursteenwerk. Hier
reconstrueerde Teus de pinakels op de steunberen van het koor in de natuursteen
peperino duro, die samen met andere gotische ornamenten in de loop van eeuwen
waren verdwenen. Het rijke silhouet (50) werd daarmee hersteld, eigenlijk
voortbouwend op eerdere restauraties die eveneens een herstel van de gotische
ornamentiek op de agenda hadden staan.
Zijn laatste werk kreeg hij in 1981 op persoonlijke titel in Maastricht, de restauratie
van de Sint Servaasbasiliek (51,52). Hier waren de restauratiekeuzes niet eenvoudig
vanwege de Cuypersschilderingen in het interieur die door de katholieke
kerkgemeente als somber werden ervaren, niet passend bij de lichtheid van het
gepredikte Paasevangelie. De Cuypersschilderingen waren er slecht aan toe. Onder
de afbladderende verf kwam een laat-vijftiende-eeuwse rankversiering (53)
tevoorschijn. Dit alles leidde tot de keuze voor herstel van de originele beschildering,
zoals hier te zien op de foto. Wies van Leeuwen schreef voor ons jubileumboek een
essay over Teus als restauratiearchitect, eerst schepper en later herschepper van
vele monumentale kerkgebouwen in Nederland.
(54)
In 1978 rondde ik mijn studie af aan de Technische Hogeschool in Delft. Het was in
die tijd voor het eerst mogelijk om af te studeren in de restauratie bij Professor
CoenTemminck Groll. Na mijn afstuderen ging ik bij mijn vader werken, die hulp hard
nodig had. Het hoofdkantoor is nu nog net als vroeger gevestigd aan de Westsingel
in Amersfoort (55). Een historisch pand dat in 1919 door mijn grootvader werd
voorzien van een nieuwe voorgevel en ook intern werd verbouwd tot bankgebouw.
Een toegevoegde waarde waardoor het pand ruim tien jaar geleden een
rijksmonumentenstatus kreeg. Een nevenvestiging in Utrecht werd geopend als
bouwbureau voor de binnenstadskerken (56). Van hieruit werkte ik samen met mijn
vader aan diverse restauratieprojecten en kreeg zo de beste restauratieopleiding die
een architect zich maar kan wensen. In 1983 nam ik het bureau over in een moeilijke
tijd van economische recessie. In de loop van de jaren tachtig kwamen nieuwe
opdrachten binnen die het bureau weer uit het dal hielpen.
Eerst de Utrechtse projecten (57), zoals de conserverende restauratie van de
Pandhof bij de Domkerk. Door middel van een innovatieve conserveringsmethode
(58) werden hier de zwaar verweerde tufstenen onderdelen van de
blindnistraceringen tegen de buitenwanden, uit de muur gehaald, geïmpregneerd met
kunsthars en weer teruggeplaatst in de wand. Hierdoor kon het oude werk in de
verweerde staat bewaard blijven. Daarna volgde de restauratie en nieuwbouw van
een complex gebouwen aan het Willemsplantsoen (59) voor de herbestemming tot
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kerkelijk centrum “In de Driehoek” (60)voor de Oud Katholieke gemeente. Het
complex omvat een neoromaanse kerk een zeventiende-eeuwse schuilkerk en
woningen aan de Mariahoek, die nu met elkaar verbonden zijn door een overdekte
buitenruimte. Vlak daarbij bevindt zich het Duitse huis aan de Springweg (61). Een
groot middeleeuws gebouwencomplex, waarin de Duitsche Ridderorde was
gevestigd. Later kreeg het andere bestemmingen en werden er gebouwen aan
toegevoegd. In 1993 kon de orde een deel terugkopen en kregen wij de opdracht tot
restauratie en herbestemming. Historische interieurs werden ingebracht (62) en de
totaal uitgeleefde gebouwen herbestemd tot kantoor, museum en archiefruimte.
In de voetsporen van mijn vader restaureerde ik vele kleine en grotere kerken
waaronder de oude en nieuwe kerk in Delft, een project waar wij nog steeds bij
betrokken zijn. Hier op de foto de Oude kerk (63) waarin een nieuwe voorziening is
ontworpen voor de betere opvang van toeristen.
De restauratieopdrachten verschoven van kerken naar kastelen. Ieder met een
specifieke restauratieaanpak, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, het
gebruik en de aard van het gebouw. Voorbeelden zijn kasteel Amerongen (64) dat
vanaf 1988 in fasen gerestaureerd wordt voor de Stichting Kasteel Amerongen, die
het zal exploiteren als museum met onder andere horecamogelijkheden in de
bijgebouwen. In huis Doorn (65) is evenals bij Amerongen een interieur bewaard
gebleven van de laatste adellijke bewoner, de Duitse Keizer. De restauratie ging uit
van handhaving van deze collectie en de invoeging van utilitaire voorzieningen in het
souterrain om een modern museumgebruik mogelijk te maken. Het zijn
conserverende restauraties, waarbij de restauratie van kasteel Waardenburg (66) die
recent is opgeleverd, gezien kan worden als high level conservation, met een uiterste
inspanning om historisch materiaal te bewaren. Van een heel andere orde is de
wederopbouw en restauratie van kasteel Heemstede in Houten (67). Voor een
belangrijk deel afgebrand in 1987 en na een lange periode van leegstand herbouwd
als kantoor voor WCN, nu Phanos (68). De reconstructie was mogelijk op basis van
bewaard gebleven historisch materiaal.
Dan het raadhuis waarin wij ons nu bevinden (69). Dit was de eerste grote integrale
restauratie van een jong monument. Het bureau zette zich hiermee op de kaart door
de ontwikkeling van een specifieke kennisexpertise waardoor later ook andere jonge
monumenten (70) in portefeuille kwamen. In bouwtechnisch opzicht heeft een jong
monument andere problemen (71) dan een oud monument en dat moest goed
worden uitgezocht. Veel technische problemen hielden verband met de
materiaalkeuze en de bouwwijze, waarvoor structurele oplossingen gezocht moesten
worden. Het concept van architect Dudok, zijn Gesamtkunstwerk (72), was
uitgangspunt voor herstel. In dit proces was het goed samenwerken met de
gemeente Hilversum die de wisselende subsidiestromen en de fasegewijze
uitvoering goed heeft doorstaan. Het raadhuis is en blijft een topmonument.
Naast de Dudokmonumenten kregen we in 1986 opdracht voor de restauratie van
een ander bijzonder jong monument, het Koninklijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam in (73). Een omvangrijk werk, waarbij ook een combinatie werd gemaakt
met renovatie en nieuwbouw. Aan de overkant van de Linnaeusstraat brandde in
1989 de Muiderkerk af (74) en mocht het bureau een nieuw gebouw ontwerpen in
samenhang met de gespaard gebleven toren. Hier vonden het KIT en de
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Muiderkerkgemeente een gezamenlijk onderdak. In de nieuwe Muiderkerk werd het
interieur (75) voorzien van een kleurrijke uitmonstering naar ontwerp van Berend
Hendriks.
Een eervolle opdracht was de restauratie en verruiming van het Koninklijk
Huisarchief (76) in Den Haag, ook een jong monument. Hier werd een ondergrondse
oplossing gezocht voor de uitbreiding van het archief en vroeg de aansluiting tussen
oud en nieuw veel aandacht. In de vesting Naarden (77) werd in 1997 de
Promerskazerne gerestaureerd en herbestemd voor de detailhandel en de horeca.
Ter afsluiting van deze reeks bijzondere jonge monumenten, het complex voor de
Tweede Kamer aan het Plein in Den Haag (78). Het voormalige Logement van de
heren van Amsterdam werd gerestaureerd in samenhang met het achtergelegen
archiefgebouw (79). Collega-architect Erik Knippers ontwierp op het binnenterrein
een nieuwe enquêtezaal (80) en een nieuwe entree naast het oude logement. Door
de externe plaatsing van de toegang kon de monumentale structuur vrij gaaf
bewaard blijven en zijn historische interieurs hersteld.
De restauratieopdrachten werden complexer onder invloed van vele factoren. Vanaf
1986 werkt Hans Verborg aan nieuwbouwopdrachten en heeft vanaf 2000
ondersteuning gekregen van drie jonge architecten (81). Al in 1993 kreeg het bureau
een driekoppige directie met naast mij, Anton van Daatselaar voor het
bouwmanagement - in 2008 opgevolgd door Jan Roest - en Hans Verborg (82). Met
veertig mensen kan het bureau de complexe bouwopgaven van deze tijd aan (83). In
2003 werd bureau voor architectuurhistorie Kariatiden (84) geformeerd voortkomend
uit de betrokkenheid van Carien de Boer-van Hoogevest (mijn zuster) die vanaf 1989
als architectuurhistoricus bij het bureau werkzaam is. Nu, met twee
architectuurhistorici, is de onderzoekscomponent verbreed, waardoor de historische
onderbouwing van restauratie- en nieuwbouwprojecten een bredere basis heeft
gekregen.
Tanja Wendt, Herman Bakker en Ronnie Kuiper ontwerpen onder leiding van Hans
Verborg aan stedelijke inpassingen, raadhuizen, kerken, scholen, musea, woningen,
en gebouwen in de zorg. Scholenbouw (85) is van oudsher een specialisme van het
bureau. Verborg ontwierp scholen voor alle typen van basisonderwijs. ( 86) Steeds
zijn duurzaamheid - qua materiaalgebruik, onderhoudsgevoeligheid, gebruik van
nieuwe zuinige technieken, zoals dieptebronnering - en een hoge kwaliteit van de
gebruiksruimte belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp. De brede school
Meander en de Boei in Assen (87) is een goed voorbeeld van een combinatie van
een openbare en een christelijke school met een gemeenschappelijke sportzaal (88),
waarbij iedere functie een herkenbare uitstraling heeft gekregen in de
architectonische vormgeving. Met lage kappen zoekt het gebouw aansluiting bij zijn
omgeving. Het is contextuele architectuur en in die zin ook verbonden aan het thema
bouwen op historie. De jonge architecten nemen deze kwaliteit mee op een
moderner pad. De brede school Kloosterveen (89) in Assen van Tanja Wendt is hier
een goed voorbeeld van. Een eigen idioom met duurzaam materiaalgebruik en veel
aandacht voor de kwaliteit van de binnenruimte en een bewust gezochte relatie
tussen binnen en buiten. Voor het speciaal basisonderwijs ontwierp zij de school de
Bolder in Franeker (90) met een bijzondere perspectivische werking (91).
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Een uitgebreidere variant van de brede school is de multifunctionele accommodatie
met meerdere gebruikers. Het Schakelveld (92) in Assen is dit jaar in uitvoering
gekomen met een veelvoud aan functies.
In deze tijd van ontkerkelijking worden nog steeds nieuwe kerken ontworpen door het
bureau. Het Noorderlicht (93) is gebouwd naar ontwerp van Hans Verborg voor de
Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente in Wezep. Ronnie Kuiper ontwierp de Rank
voor de Protestantse gemeente in Nieuwegein (94) die met zijn sculpturale
architectuur een belangrijk stedenbouwkundig element is geworden in de omgeving.
Samen met Hans Verborg ontwierp hij een villa in Velp (95) voor de familie Luten die
gecharmeerd was door de architectuur van Frank Lloyd Wright. De eigentijdse
vertaling door de architecten leverde een bijzonder woonhuis op, ingebed in een
landschappelijke omgeving. Voor het landgoed de Salentein in Nijkerk (96), waar het
bureau al langere tijd bij betrokken is door de relatie met de voormalige bewoner, de
familie van Haersma de With, werden diverse gebouwen ontworpen en is recent een
uitbreiding gerealiseerd van het restaurant in het koetshuis. Het landgoed is sinds
1980 eigendom van Mijndert Pon.
Herman Bakker ontwerpt een nieuw clubhuis (97) voor de Amersfoortse Hockeyclub
(AMHC) en een nieuw woon-zorgcomplex Nieuw-Schuylenburcht in Oudewater (98).
Maarten Mesman schreef een essay in ons jubileumboek over het nieuwbouwoeuvre van Van Hoogevest Architecten, waarbij hij de gekozen kapvormen tot
leidraad nam.
Het soort opdrachten binnen de restauratie en nieuwbouw worden steeds complexer.
Door de opzet van het bureau met meerdere afdelingen – nieuwbouw, restauratie en
de onderzoeksdiscipline architectuurhistorie – kunnen wij goed inspelen op de
complexe bouwopgaven van deze tijd. Dit wil ik graag, tot slot, nog illustreren aan de
hand van drie projecten. De Rijksmunt , landgoed Beverweert en het Rijksmuseum.
De Rijksmunt in Utrecht (99) is ook een jong monument. Hier moest naast de
productie van de euromunten een professionele museumvoorziening worden
ingebracht, het Geldmuseum. Om een goede verbinding (100) te leggen tussen de
entree en het achtergelegen gebied met museumvoorzieningen is door Ronnie
Kuiper een transparante gang ontworpen over de binnenplaats. In de nieuwe
Muntzaal (101) hangt nu een skybox van waaruit museumbezoekers een blik kunnen
werpen op het productieproces van de muntfabriek.
Op het landgoed Beverweert bij Werkhoven wordt momenteel het kasteel zelf
gerestaureerd. Om het landgoed ook exploitabel te maken zijn nieuwe
zorgappartementen (102) ontworpen die passen binnen de landschappelijke aanleg
en die de historische zichtlijnen vanuit het kasteel in tact laten. Door Kariatiden werd
onderzoek gedaan naar de architectuurgeschiedenis van het kasteel en koetshuis en
de ontwikkeling van de landschappelijke aanleg.
Tot slot het Rijksmuseum (103). Een rijksmonument van P.J.H. Cuypers.
Gecompliceerd in het proces maar met mooie restauratievraagstukken. Waaronder
de reconstructie van de Cuypersschilderingen (104) die voor een deel onder
witsellagen verborgen lagen. Ondanks aanvankelijke tegenstand is via
proefreconstructies (105) draagvlak gecreëerd voor een reconstructie van de
originele beschildering in de hoofdas van het museum. Daarnaast is de totale
vervanging van installaties en de inpassing daarvan in het gebouw (106) een
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belangrijk onderdeel van het project. Ook de restauratie van het historische casco dat
te leiden heeft gehad onder een eeuw verbouwingen en de aanpassing ervan voor
het nieuwe gebruik behoren tot de taak van de restauratiearchitect (107).
Marie Therese van Thoor en Fons Asselbergs schreven over de interventies en de
restauratiedilemma’s waar Van Hoogevest Architecten mee te maken krijgt. Allemaal
te lezen in dit boek, dat samengesteld werd door bureau Kariatiden (108), waarbij ik
in het bijzonder mijn zuster Carien voor wil bedanken voor haar uiterste inspanning
om tot een goed eindproduct te komen. En verder alle anderen die betrokken waren
bij de totstandkoming van het boek, de uitgever (109), de redactie, de vormgever en
de beide fondsen – het sint Bernhard Cultuurfond en het K.F Heinfonds – die hebben
bijgedragen aan dit boek. Schitterend werk dat ik nu (110) graag wil aan bieden aan
Marie Helene Cornips, directeur van de BNA en in die zin ook verbonden met ons
eerste begin in 1909 toen vanuit de Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst
grootvader Gijs de mogelijkheid kreeg zich verder te ontwikkelen tot architect.
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‘Eigentijds
ontwerpen met
gevoel voor het
ambachtelijk
bouwen’

Gijs van Hoogevest
1887 - 1968

1909

Overgrootvader
Teus van Hoogevest
1861 - 1928

Ontwikkeling van het Bergkwartier in Amersfoort 1900 – 1940, in rood de
huizen van Gijs van Hoogevest.

Bergkwartier in Amersfoort, Huijgenslaan 1, 1914

School met de bijbel
De Bilt 1910

Geertruida Bieshaar
1887-1964

Villa Bloemert in Wassenaar 1917

1

Julianakerk in Den Haag 1926

Eerste steenlegging Julianakerk in 1926

Pensioenraad Den Haag 1936

Achtergevel Jongensinternaat in Zeist 1919 - 1923

Met beeldbouwwerk van Willem Coenraad Brouwer

Willem Coenraad Brouwer

Psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild in
Amersfoort 1928 - 1938

Het hoofdgebouw van Zon en Schild, geopend in 1931
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Opening Zon en Schild door koningin-moeder Emma in 1931

t.b.c.-paviljoen Zon en Schild

Kapel bij Zon en Schild Amersfoort 1934

‘Flexibel en
degelijk
restaureren vanuit
respect voor de
historie’

Teus van Hoogevest
1915 - 2005
Ziekenhuis en rusthuis de Lichtenberg Amersfoort 1931 - 1933

Directeur van de vaktekenschool in Putten

Rie Bruijn
1916 - 2003
Woningbouw Vianen 1952 - 1967

Mattheuskerk in Utrecht 1952
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Adventkerk in Amersfoort 1961 - 1962

Nederlands-hervormde kerk in Scharendijke 1955 - 1957

Corderiuslyceum in Amersfoort 1955 - 1957

Aula Corderiuslyceum

Corderiuslyceum met baksteenmozaïek van Berend Hendriks

Reviuslyceum in Doorn 1958

Glas-in-lood van Berend Hendriks

Teus samen met Marinus (Ries) de Vaal in de keet bij de kerk in Ede
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Otto Zijlstra

Raadhuis Vianen, gerestaureerd in 1956 - 1960

Restauratie Onze Lieve Vrouwetoren Amersfoort 1966 - 1970

Restauratie Onze Lieve Vrouwetoren
Amersfoort 1993 - 1996

Restauratie Janskerk in Gouda 1967 - 1980

Restauratie Maartenskerk Zaltbommel 1977 - 1985

Openingsspeech
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Jacobikerk

Nicolaïkerk

Janskerk

Restauratie vijf binnenstadskerken
Utrecht 1968 - 1988

Inbouw Winterkerk in het koor Maartenskerk
Zaltbommel

Reconstructie van de streefpijlerbekroningen bovenop de steunberen van het koor
van de Domkerk in Utrecht

Buurkerk

Domkerk

Buurkerk verbouwd tot museum Van Speelklok tot Pierement

Restauratie Sint Servaasbasiliek
Maastricht 1981 - 1993

‘Restaureren is
zoeken naar
balans tussen
behoud en
vernieuwing’
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Het hoofdkantoor aan de Westsingel 9 in Amersfoort

Bouwbureau Achter de Dom in Utrecht

Restauratie pandhof in Utrecht 1987 - 1989

Impregneren van tufstenen onderdelen in de blindnissen van de pandhof

Restauratie en nieuwbouw kerkelijk centrum In de Driehoek Utrecht 1989 - 1992

Kerkelijk centrum In de Driehoek 1989 - 1992

Restauratie Duitse Huis Utrecht 1993 - 1995

Vergaderzaal van de Duitse ridders

Restauratie Oude en Nieuwe kerk Delft 1986 - heden
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Restauratie Huis Doorn
1990 - 1992

Restauratie kasteel Amerongen 1988 - heden

Restauratie kasteel Waardenburg bij Neerijnen 2007 - 2009

Herbouw en restauratie kasteel Heemstede 1999 - 2002

Restauratie raadhuis hilversum 1989 - 1996

Andere jonge monumenten in Hilversum

Herstel van de torenkop raadhuis Hilversum

Koffiekamer raadhuis Hilversum
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Restauratie Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam 1986 - 1998

Muiderkerkzaal Amsterdam 1998 met kleurontwerp van Berend Hendriks

Restauratie en
herbestemming
Promerskazerne
Vesting Naarden 1997

Restauratie en uitbreiding
Koninklijk Huisarchief
Den Haag 1994 - 1998

Restauratie en nieuwbouw Tweede Kamer Den Haag 1999 - 2003

Tanja Wendt
Herman Bakker

Interventie Tweede Kamer in het archiefgebouw

Enquetezaal voor de Tweede Kamer, ontworpen door Erik Knippers

Ronnie Kuiper
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Bureau voor
architectuurhistorie
Kariatiden

Het managementteam

Jenaplanschool De Regenboog
Emmen 2002, ontwerp Hans Verborg

De ‘tekenzaal’

Brede School de Vreugd in Voorst
2004, ontwerp Hans Verborg

Brede school de Meander en de Boei 2006, naar ontwerp van Hans Verborg

Brede school Kloosterveen in Assen
2005 naar ontwerp van Tanja Wendt

School voor speciaal onderwijs De Bolder in Franeker 2007 ontwerp Tanja Wendt
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Ontwerp multifunctionele accommodatie Het Schakelveld in Assen door Tanja Wendt

Kerk Noorderlicht in Wezep 2004 naar ontwerp van Hans Verborg

Kerk de Rank in Nieuwegein 2008, naar ontwerp van Ronnie Kuiper

Villa in Velp 2003 naar ontwerp van Ronnie Kuiper en Hans Verborg

Restaurant de Salentein Nijkerk, 2007

Ontwerp clubgebouw voor de Amersfoortse Hockeyclub (AMHC) door Herman Bakker

Ontwerp woon-zorgcomplex Nieuw Schuylenburcht in Oudewater, Herman Bakker

Rijksmunt Utrecht, restauratie en nieuwbouw 2003-2007
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Zorgappartementen op landgoed Beverweert 2008

Muntzaal met skybox

Restauratie rijksmuseum Amsterdam 2003 - heden

Eregalerij rijksmuseum 1887

Reconstructie schilderingen Cuypers 2009

Proefreconstructie eregalerij Rijksmuseum

De heropende binnenplaatsen
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