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Will the wind ever remember
The names it has blown in the past,
And with this crutch, its old age and its wisdom
It whispers, “No, this will be the last.”
Jimi Hendrix, The wind cries Mary

Opgedragen aan Lê Văn Hũ’u (1936-1994), Vietnamees architect
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ONGRIjPbAAR
Wie het portret van Mart Stam op de achterkant in zich opneemt, 
raakt onwillekeurig geïntrigeerd door deze goed geklede, gereser-
veerde man in zijn wereld van glas, staal en beton. Hij beleeft een 
hoogtepunt in zijn loopbaan. Het is 1929 en zijn talent vindt alom 
erkenning. Sterker: hij wordt gezien als de uitverkoren bood-
schapper van het modernisme.

Stams bewogen leven was verweven met een turbulente periode 
in de wereldgeschiedenis. Dit tijdperk werd door grote maatschap-
pelijke onrust en oorlogen gedomineerd, wat hem in zijn idealisti-
sche levenshouding sterkte en tot grote dadendrang bracht. 
Direct na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde hij zich tot architect 
en stedenbouwkundige. In de decennia daarna profileerde hij 
zich ook als vormgever van meubels, binnenhuisarchitectuur en 
tentoonstellingen. Bovendien kreeg hij naam als publicist. Stam 
was voor alles een theoreticus, die dankzij zijn gloedvolle engage-
ment en consequente ontwerpopvattingen onder zijn vakgenoten 
een reputatie opbouwde. Zij herkenden de visionair in hem. Nog 
steeds heeft zijn naam een mythische klank. 

ARCHITECT, STEDENbOuWER, ONTWERPER,  
PubLICIST EN EDuCATOR

Natuurlijk laat een complexe man als Stam zich niet in één por-
tret vangen. Zijn levensloop kende onwaarschijnlijke wendingen. 
Het uitzonderlijke van leven én werk deed de behoefte aan een 
biografie voelen. Zo schreef de historicus Frits Boterman in 2005: 
“(…) het wordt hoog tijd dat in een biografie de verschillende 

Inleiding 

Afb. 2  M. Stam, ’’t Gebed en de sociale 
gedachte’, 1919. Collectie DAM
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rollen die Stam heeft gespeeld: architect, ontwerper, theoreticus, 
politiek activist, directeur en docent, in een synthese worden 
samengebracht. Dan pas kan de volle betekenis van Mart Stam en 
zijn generatie belicht worden.”1 Hij suggereerde dat de geschiede-
nis van de avant-garde van de jaren twintig zonder deze biografie 
niet volledig mag heten. 

Wat maakte Stam zo buitengewoon? 
Stam provoceerde vriend en vijand met grensverleggende ontwer-
pen zoals zijn treinstation Genève-Cornavin en zijn zweeftram in het 
Amsterdamse stadscentrum. Met experimentele woningbouw in de 
Weissenhofsiedlung en Frankfurt am Main vestigde hij zijn naam 
definitief, terwijl zijn achterpootloze buisstoel – de eerste in zijn 
soort – een wereldwijde rage werd. Met anderen stond Stam aan 
de basis van het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM), een denktank van vooruitstrevende architecten. Hier nam 
hij deel aan de architectuurdiscussies van zijn tijd en bood hij 
tegenwicht aan Le Corbusiers esthetische gerichtheid. Hij was een 
charmante, innemende man, die met veel cultuurdragers in contact 
stond en tussen hen geregeld de verbindende schakel vormde.
Boterman stelde terecht vast, dat Stam een biografie verdient.

VRAAGSTELLING
De Franse sociaal-historicus Lucien Febvre noemde de vraagstel-
ling het begin en het einde van iedere historische studie: “Pas de 
problèmes, pas d’histoire.” Een vraagstelling lijkt snel bedacht, 
want ook Stams kleurgebruik is een studie waard.2 Hier is echter 
naar het wezenlijke gezocht, zodat zijn leven en werk optimaal 
tot recht komen. Een aanknopingspunt biedt de rode draad die 
door zijn levensverhaal loopt: verslagenheid na een desillusie en 
veerkracht voor een nieuwe start wisselen elkaar als yin en yang 
af. Een frustrerende herhaling die samenhangt met het feit, dat 
Stam ondanks zijn snelle doorbraak slechts tot een bescheiden 
productie kwam. Deze paradox dringt de volgende vraagstelling 
op: onderzocht wordt welke factoren richting aan zijn loopbaan 
hebben gegeven. 

Deze vraagstelling is zinvol en veelbelovend, maar uit praktisch 
oogpunt te ruim. Het is daarom verstandig binnen de vraagstel-
ling enkele richtpunten te onderscheiden. 
Nader beschouwd zijn de bepalende factoren in de loopbaan van 
Stam enerzijds in het individu besloten en anderzijds maatschappe-
lijk van aard. Wie de relatie tussen loopbaan en persoon bestudeert, 
kijkt naar zijn aard, sociale achtergrond en opleidingen, en voorts 
naar de groei die hij als mens doormaakte. Wat de maatschappelijke 
invloeden betreft staan politiek, economie en het culturele klimaat 
centraal. Beide invalshoeken leveren diverse richtpunten op, die 
echter niet allemaal even bruikbaar zijn. Zo waren de hyperinflatie 
in de Weimarrepubliek en de Beurskrach keerpunten in de loopbaan 
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van Stam, maar hun impact zegt maar weinig over hemzelf. Een 
andere beperking volgt uit het feit, dat niet alles onderzocht kan 
worden. Stam was een indrukwekkend lange man, maar waaruit 
zou moeten blijken of dit hem vooruit hielp? 
Twee richtpunten zijn daarentegen zowel relevant als hanteer-
baar: zijn karakter en zijn communistische ideaal.
Er is aanleiding om juist het karakter onder de loep te nemen, 
omdat een biografie om psychologische diepgang vraagt. Wel 
is duidelijk dat biografen van beeldend kunstenaars en literato-
ren de mens achter het werk gewoonlijk meer uittekenen dan de 
biografen van architecten. Dat de auteur Simon Vestdijk niet kon 
schrijven als er in zijn werkkamer geen stofzuiger aanstond vond 
zijn biograaf méér dan een detail. Daarentegen worden de zware 
depressies van de architect J.J.P. Oud, die bij leven een publiek 
geheim waren en op zijn kunst een weerslag hadden, in de litera-
tuur nauwelijks gesproken.3 
Over Stam werd door zijn wijde omgeving opgemerkt, dat hij een 
opmerkelijk karakter had. Intimi kenden hem als een man van emo-
tionele uitersten. De architect Ben Merkelbach vond zijn vriend na 
enkele Russische jaren “voor Holland (…) voor goed verloren.”4 De 
laatste twintig jaar van zijn leven hield Stam zich onvindbaar.
Journalisten zagen hem niet zonder sensatiezucht als “fanatiek” 
en “onmogelijk”.5 Architectuurhistorici schreven terughoudender 
over de “rechtlijnige” en “radicale” Stam, maar off the record 
twijfelden zij wel eens aan zijn verstand. Vanaf zijn jeugd zou hij 
aan een persoonlijkheidsstoornis hebben geleden. 
Het is maar de vraag of nog uitgemaakt kan worden of Stam 
gezond van geest was. Wanneer overschrijdt iemand de grenzen 
van het normale? In de woning van de legendarische econoom 
Joseph Schumpeter werd na zijn dood een altaar met drie opge-
zette hazen aangetroffen, waarmee hij contact met overleden dier-
baren had gezocht.6 Met dit ritueel wisten zijn biografen weinig 
raad, maar een antropoloog haalt er zijn schouders over op. 
Postuum een geestesziekte diagnosticeren is meestal ondoenlijk.7 
Pogingen daartoe worden in de psychiatrie zelfs als onfatsoen-
lijk beschouwd. Tegen deze achtergrond wordt hier onbevangen 
onderzocht of Stam, wat zijn loopbaan betreft, zijn eigen glazen 
heeft ingegooid. 
Een laatste overweging bij het karakter van Stam betreft de 
verhouding tussen beeld en werkelijkheid. Nauw verbonden met 
zijn karakter is zijn imago: de beeldvorming die hij zelf heeft opge-
roepen. De architectuurhistoricus Werner Möller afficheert hem 
als een futurist, die de technologie voor maatschappelijke verbe-
teringen wil inzetten.8 Twee associaties dringen zich daarbij op: 
de man uit één stuk – de naam Stam stimuleert deze gedachte-
gang – en de profeet, die zijn volk uit de slavernij bevrijdt en naar 
het beloofde land leidt. 
Dit laatste archetype kreeg gestalte in een fotomontage van Ilse 
Bing in het tijdschrift Das Neue Frankfurt uit 1930. (afb. 64) Zij 
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maakte dit werk in opdracht van Stam. Deze gaf voeding aan zijn 
imago door in zijn professionele omgeving steeds veel daad-
kracht te tonen. Dit sloeg aan, zodat hij zich nog meer naar dit 
ideaalbeeld richtte. 
Een tweede verbijzondering van de vraagstelling is zoals gezegd 
Stams politieke gezindheid. 
In zijn vormende jaren was het communisme een toonaangevende 
ideologie geworden. Het streven naar een klasseloze en staatloze 
maatschappij had religieuze betekenis gekregen. Het uitgebuite pro-
letariaat zou het kapitalisme omverwerpen, desnoods met geweld. 
Stam spelde als jongen de kranten over de Russische 
Oktoberrevolutie van 1917, die voor het eerst een marxistische 
partij aan de macht bracht. Ook in Nederland kreeg het commu-
nisme destijds grote aanhang. Stam – partijloos, pacifist – neigde 
eerder tot het libertaire communisme dan tot de autoritaire 
variant. In de Aufbruch-periode na de Eerste Wereldoorlog trok hij 
zich de grote woningnood in Europa aan. Hij pleitte voor goede 
huisvesting van de laagstbetaalden, waarna hij in de sociale 
woningbouw op de voorgrond trad, die van groot politiek belang 
was voor de landen waar zijn woningbouw gerealiseerd werd. 
Tweemaal werkte Stam in een communistisch land. Naarmate de 
rivaliteit tussen Oost en West toenam werd hij steeds vaker voor 
stalinist uitgemaakt, met alle gevolgen van dien. Op zijn leven 
terugkijkend stond voor hem vast, dat zijn politieke overtuiging 
deuren voor hem gesloten had gehouden. 
Communisme ligt als richtpunt binnen de vraagstelling voor de 
hand, juist omdat de politieke verhoudingen ingewikkeld lagen 
en Stam hier behoedzaam mee omging. Hoe hij zijn maatschap-
pelijke positie zelf zag is belangwekkend, maar ook de vraag of hij 
‘fout’ was onder Stalin verdient een antwoord. 

EEN VERGLIjDEND GESCHIEDbEELD 
Nu dit onderzoek een vraagstelling heeft en ‘karakter’ en ‘commu-
nisme’ richtpunten zijn, is het goed om stil te staan bij het verloop 
van het historische beeld van Stam. 
In het gangbare geschiedschrijving worden ontwikkelingen in 
de kunst aan de invloed van prominente kunstenaars toege-
schreven.9 Zo loopt de hoofdlijn van de negentiende- en twintig-
ste-eeuwse Nederlandse architectuurgeschiedenis nog steeds via 
erflaters als Pierre Cuypers, Hendrik Berlage en Rem Koolhaas. 
Deze eenkennigheid wordt met dit levensverhaal van Stam door-
broken, al is het maar omdat deze zich qua opleiding zelfs geen 
architect mocht noemen.10 Artistiek gezien was hij geen tweede 
Le Corbusier, maar een minor poet die zijn architectuur slechts 
beperkt heeft kunnen uitwerken. Desondanks is Stam steeds als 
een architect van betekenis gezien. Bij leven werd hij vooral door 
de architectuurcritici Theo van Doesburg en Sigfried Giedion 
opgemerkt. Van Doesburg deed in De Stijl en Het Bouwbedrijf 
verslag van Stams debuut op het internationale podium. Giedion 
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volgde hem vooral in de eerste jaren van het CIAM, toen zij nauw 
samenwerkten. Stams stedenbouw in de Sovjet-Unie zou hij niet 
meer bespreken, wellicht omdat er kunsthistorisch weinig eer aan 
te behalen viel. In Space, time and architecture, een invloedrijk 
architectuuroverzicht uit 1941, noemde hij Stam niet meer.11 
Bij verschillende toonaangevende overzichten wordt Stam even-
min vermeld.12 Daarvoor zijn deze uitgaven teveel opgebouwd rond 
bouwwerken, die exemplarisch voor een stroming zijn. Sociale 
woningbouw behandelen zij alleen bij uitzondering. De individuele 
redenen om Stam niet te vermelden zullen uiteenlopen. Zijn oeu-
vre was zoals gezegd weinig omvangrijk, hijzelf een geïsoleerde 
figuur. Hij publiceerde geen boeken, maar tijdschriftartikelen. Deze 
afwegingen worden niet verantwoord. In de overzichten komt uiter-
aard wel het modernisme aan bod. Een belangrijk experiment van 
deze beweging was de Weissenhofsiedlung, waarbij Stam, zij het 
anoniem, als een “vooraanstaand“ architect geldt.13 
De eerste encyclopedie van moderne architectuur, Encyclopaedia 
of modern architecture uit 1964, besteedt nog geen lemma aan 
hem.14 Verschillende lexicons van de laatste decennia nemen 
Stam wel op, maar beperken zich tot zijn bekendste werk. Zo lijkt 
het alsof hij net als Maradona maar één goal heeft gescoord. De 
lemma’s zijn kort en zelden accuraat. Overigens blijkt tegenwoor-
dig de informatie over Stam nog steeds onbetrouwbaar.15 
Een veelgelezen overzicht is Theory and design of the first 
machine age van Peter Reyner Banham. Dankzij dit boek uit 1960 
kreeg een kwestie rond de Van Nellefabriek in de waardering 
van Stams oeuvre overdreven veel aandacht.16 Reyner Banham 
schreef dit bouwwerk namelijk aan hem toe. Hij raakte aan een 
auteurskwestie, die tijdens de bouw van de fabriek was ontstaan. 
Stam, bouwkundig tekenaar bij het architectenbureau Brinkman & 
Van der Vlugt, wierp zich in zijn kennissenkring als de ontwerper 
van de fabriek op. Mogelijk ging hij zo in zijn “nieuwe wereld” op, 
dat hij de verhoudingen uit het oog verloor.17 Hij werd op staande 
voet ontslagen. Tegenwoordig wordt niet meer aangenomen dat 
dit prestigieuze ontwerp aan hem werd overgelaten.18 De achter-
gronden van het ontslag, die in deze studie opnieuw geanaly-
seerd worden, zijn echter deels onbekend. 
De architectuurhistoricus Giovanni Fanelli wijdt in Architettura 
moderna in Olanda 1900-1940 uit 1968 één pagina aan Stam, wiens 
werk hij als een “wisselwerking tussen Constructivisme, Bauhaus 
en Nederlands Functionalisme” beschrijft.19 Ook Fanelli moet zich 
met gebrekkige informatie zien te redden, zoveel is duidelijk. Zijn 
overzicht krijgt tien jaar later een Nederlandse bewerking. 

Monografieën doen uiteraard meer recht aan Stam dan deze 
overzichten. Vanaf 1969 is er een handvol studies over hem ver-
schenen. Möller, Oorthuys, Simone Rümmele en de meubelhisto-
ricus Otakar Máčel mogen als de meest gezaghebbende auteurs 
worden beschouwd.
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In 1969 verscheen de catalogus Mart Stam van Oorthuys, die de 
gelijknamige tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum 
begeleidde en in het Engels vertaald werd.20 
Rümmele bouwde dit pionierswerk als eerste uit. Zij schreef in 
1991 de eerste, Duitstalige monografie over Stam, Mart Stam, 
nadat zij door de architectuurhistoricus Stanislaus von Moos was 
aangemoedigd om naar Stam op zoek te gaan. Zij brengt diens 
architectonische oeuvre zo goed mogelijk in beeld; andere disci-
plines worden exemplarisch behandeld. Haar essay gaat over het 
principe van de ruimtelijke doordringing, een hoofdthema in het 
modernisme en volgens haar het belangrijkste Leitmotiv in het 
werk van Stam. Dit stijlkenmerk ziet zij bij de architecten Herman 
Herzberger en Aldo van Eyck terugkomen. Daarnaast geeft zij een 
levensloop van Stam en beschrijft haar ontmoetingen met hem. 
Ook de tweede pionier, Möller, was gebonden aan een schrijf-
opdracht. In Mart Stam. Architekt – Visionär – Gestalter, een 
Duitstalige uitgave uit 1997, inventariseert hij het Stam-archief 
van het Deutsches Architektur Museum. In zijn beschouwing staat 
de politieke betekenis van Stams werk centraal. Dit werk plaatst 
hij in een sociaal-economische context. Met zijn streven naar 
woonkwaliteit stond Stam aan de spits van de linker vleugel van 
de avant-garde. Het was geen toeval dat hij zijn grootste invloed 
in de jaren rond de Beurskrach verwierf. Ook Möller behandelt 
vrijwel uitsluitend architectuur. Zijn gedetailleerde biografische 
schets beperkt zich tot de eerste helft van het leven van Stam. 
Máčels monografie stelt niet de kunstenaar, maar zijn ontwerp 
centraal. De eerste achterpootloze stoel is het thema van zijn 
proefschrift Der Freischwinger. Vom avantgarde entwurf zur 
ware, een Duitstalige uitgave uit 1992. Hoewel de buismeubels 
het belangrijkste ontwerpproduct van de jaren twintig avant-
garde zijn, bleek het onderwerp nog weinig onderzocht. Máčel 
legt zich toe op de wisselwerking tussen ontwerpen en industrie. 
Hij ontwart de complexe achtergrond van dit eerste juridisch 
beschermde design en stelt vast dat Stam als geen ander de 
staalbuisstoel een impuls heeft gegeven. Hij houdt Stam voor een 
belangrijker vormgever dan architect. Volgens hem dankt Stam 
bovendien grotere bekendheid aan zijn stoel dan aan zijn architec-
tuur. Máčel belicht Stam uitsluitend als meubelontwerper, zonder 
diens leven te beschrijven. 
In 1991 wijdde het Italiaanse tijdschrift Rassegna onder eindredac-
tie van Möller en Oorthuys een themanummer aan Stam, dat ook 
in het Engels verscheen.21 Het bevat zeven artikelen en een lijst 
van werken. 
Er volgden studies over facetten van Stams werk in een breder 
verband, zoals zijn samenwerking met El Lissitzky, de jaren in 
de DDR en zijn betekenis voor het Nederlandse kunstonderwijs. 
Ook werden ABC - Beiträge zum Bauen, Internationale revue i 10 
en De 8 en Opbouw heruitgegeven, zodat zijn gedachtegoed 
opnieuw beschikbaar kwam. 
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Onderzoekers die zich hebben beziggehouden met thema’s die 
raakvlakken met Stams leven en werk hebben, hebben aan de 
kennis over hem bijgedragen. Bij twee van hen, Joris Molenaar 
en Cees Somer, wordt hier stilgestaan. 
Molenaar heeft architectuurhistorisch onderzoek naar het archi-
tectenbureau Brinkman & Van der Vlugt verricht, wat onder meer 
leidde tot Van Nelle. Monument van vooruitgang en Brinkman & 
Van der Vlugt, uit respectievelijk 2005 en 2012. Hier wordt Stam 
als medewerker van dit architectenbureau beschreven.22 Pas in 
de loop van zijn studie is Molenaar hem als “de rechterhand” van 
Leen van der Vlugt gaan zien. Hij beseft dat Stam een grotere rol 
in het bureau moet hebben gehad dan aangetoond kan worden, 
maar wil niet zo ver gaan als Möller, die de komst van Stam naar 
dit bureau “een geschenk uit de hemel” heeft genoemd.23 
Ook de interpretatie van Somer is van grote waarde, omdat hij 
het CIAM diepgaand heeft onderzocht.24 Hij besteedt aandacht 
aan de wijze waarop Stam richting aan deze vereniging heeft 
gegeven en noemt hem een “sleutelfiguur”.25 In De functioneele 
stad uit 2007 gaat hij in op de wisselwerking tussen Stam en Van 
Eesteren in het tijdschrift Internationale Revue i 10 en het CIAM. 
Van Eesteren heeft verzucht, dat hij de onberekenbare Stam om 
zijn kwaliteiten niet kon missen.26 Dit keer worden de bestuursca-
paciteiten van Stam beschreven, opnieuw is de context de archi-
tectuur in de jaren twintig. De studies van Molenaar en Somer 
bepalen zich tot de architect; een architect die onbelangrijk wordt 
wanneer hij naar de Sovjet-Unie vertrekt.
Over het leven en werk van Stam verscheen ook een documen-
taire. Hank Onrust en Oorthuys realiseerden in 1996 Mart Stam, 
de architect: leven en werk. Zij brachten veel getuigen voor de 
camera, zoals Ida Falkenberg-Liefrinck, Heinz Rasch en Alfred 
Roth, die inmiddels op hoge leeftijd waren. 
Niet alleen deze documentaire, maar de meeste initiatieven om 
Stams erfgoed onder de aandacht te houden ontstonden met 
medewerking van de Delftse Hogeschool. Deze instelling – tegen-
woordig een universiteit – werd dan ook “het Politbureau van de 
reputatie van Stam” genoemd.27 
De architectuurhistoricus Jos Bosman kwam vanuit dit perspec-
tief bezien tot een dissidente opvatting. Vanaf 1986 had hij over 
Stam geschreven, waarbij hij diens scheppingskracht prees, even-
als de kwaliteiten van zijn architectuur.28 In later jaren kwam hij tot 
het inzicht, dat Stam teveel op anderen had geleund om zelf een 
groot architect te mogen heten.29 Stam had onder meer beweerd, 
dat hij de Van Nellefabriek had ontworpen en in hetzelfde jaar 
1928 deed hij bij een ontwerp voor het Rotterdamse Hofplein 
anderen tekort. (afb. 15) Zo was hij het zwarte schaap van de 
architectengemeenschap geworden. 
Hierin heeft Bosman wel en niet gelijk. Ongetwijfeld is het zich 
toe-eigenen van andermans geestelijk eigendom juridisch nauwe-
lijks te verdedigen. Zover ging Stam echter niet. Zijn provocaties 
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werden in zijn omgeving als een dadaïstische grap opgevat. Hoe 
dan ook, het artikel dat hem als een plagiaatpleger ontmaskert 
moet nog geschreven worden. 

De één richt een standbeeld op, dat de ander omvertrekt: de 
artistieke waardering voor Stam vormt in de loop der tijd geen 
constante. Al jong bewonderd om zijn visie en charisma, werd 
hij op latere leeftijd als een modeverschijnsel afgedaan. Dat hij 
op gelijke voet had verkeerd met beroemde vakgenoten werd nu 
tegen hem gebruikt. Er dook een foto op van Ludwig Mies van 
der Rohe en Le Corbusier, twee heren die converserend door de 
nog onbebouwde Weissenhofsiedlung wandelen. (afb. 12 en 13) 
Achter hun gestalten werd de hoed van Stam herkend. De foto 
werd naast een geretoucheerde versie gepubliceerd, zodat Stam 
voor een verwijderd oneffenheidje doorging. 
In later jaren liepen de opvattingen over zijn betekenis verder 
uiteen. Wie bijvoorbeeld twee publicaties uit de jaren negentig 
over ‘zijn’ tijdschrift ABC naast elkaar legt, leest over een labora-
torium voor de Nieuwe Zakelijkheid én over een communistisch 
complot.30 De Japanse architectuurhistoricus Masaki Yashiro, die 
Stams aandeel in het modernisme bestudeerde, waardeert hem 
uiteraard weer anders.31 Van nieuw inzicht getuigt ook Yvonne 
Brentjes. Deze kunsthistorica presenteert Stam nadrukkelijk als 
een vormgever, zelfs als ze zijn stedenbouw bespreekt.32 Even 
bevreemdend is de tegenwoordige tendens om de eerste achter-
pootloze stoel als een autonoom kunstwerk op te vatten. Stam 
bedoelde immers een meubel op de markt te brengen. 
Het blijkt, dat de belangstelling voor zijn oeuvre nog steeds 
groeit. Zijn ontwerpen worden behalve in West-Europese col-
lecties ook in New York, Los Angeles en Montréal bewaard. 
Verschillende van zijn bouwwerken hebben inmiddels de status 
van monument gekregen.

Ook in zijn geboorteland leeft interesse voor Stam, al kwamen zijn 
belangrijkste bouwwerken elders tot stand. In Nederland werd hij 
in de jaren tachtig door een breder publiek ontdekt, tegelijk met 
De Stijl en het functionalisme.33 Deze opleving bleek uit tentoon-
stellingen, publicaties en de inzet om het architectonisch erfgoed 
van het Nieuwe Bouwen te behouden. Stam heeft deze herwaar-
dering nog net meegemaakt. 
Zijn culturele verdiensten werden al eerder opnieuw opge-
merkt, bijvoorbeeld waar het i 10 betrof.34 Het Stedelijk Museum 
wijdde in 1963 een tentoonstelling aan dit avant-garde tijd-
schrift.35 Daarvoor ging de samensteller op het atelier in de 
Beethovenstraat langs. Conservator Ad Petersen: “Bij Mart Stam, 
die toen in Amsterdam woonde, kreeg ik wat foto’s tekeningen en 
boeken los, maar het was al met al wat teleurstellend en gemak-
kelijk ging het ook niet.”36 Stam wilde in de nadagen van zijn 
loopbaan niet aan zijn glorietijd herinnerd worden. 
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Na de genoemde tentoonstelling over Stam uit 1969 volgden een 
tentoonstelling van het Deutsches Architektur Museum, die vanaf 
1997 reisde, en een tweede die in 1999 in zijn geboorteplaats 
Purmerend werd gehouden, ter gelegenheid van zijn honderdste 
geboortejaar.37

Hoewel Stam in wezen bescheiden was en geen plaats in de 
kunstgeschiedenis ambieerde, wist hij dat hem zo’n plaats toe-
kwam. In zijn ogen was er namelijk geen belangrijker architectuur 
dan de woning, omdat deze in een eerste levensbehoefte voor-
ziet. Op dit terrein heeft hij zijn humanistisch ideaal dichterbij 
gebracht, door goede en betaalbare woningen te ontwikkelen, ze 
onnavolgbaar snel en efficiënt te bouwen en in pakkende artike-
len onder de aandacht te brengen. 

NAAR EEN NIEuWE uITGAVE 
In totaliteit schieten de publicaties over Stam tekort omdat de 
samenhang ontbreekt. Het volstaat echter niet om deze studies 
gebundeld opnieuw uit te geven, omdat verschillende aspecten 
van zijn leven en werk niet of nauwelijks onderzocht zijn. Denk 
daarbij aan zijn publicaties, zijn rol in het kunstonderwijs en de 
productie van zijn architectenbureau in de periode 1956-‘66. 
Dit boek heeft dan ook bestaansrecht als zijn eerste integrale 
biografie. 
Het onderzoek voor deze studie vond in de periode 2007-‘16 
plaats. Er werd gekozen voor een eenduidige, brede zoekme-
thode, rustend op drie pijlers: literatuuronderzoek, archiefonder-
zoek en oral history. Uit de literatuur, waaronder ook tentoon-
stellingen en documentaires worden gerekend, kon de stand van 
zaken worden opgemaakt. Deze literatuur is uitputtend bestu-
deerd, waarbij een sneeuwbalmethode werd toegepast totdat er 
redelijke zekerheid over volledigheid was bereikt. In thematisch 
gerangschikte bibliotheken zoals die van Het Nieuwe Instituut en 
het Deutsches Architektur Museum werd van serendipiteit gepro-
fiteerd. Geregeld werden auteurs benaderd voor vervolgvragen, 
wat soms tot boeiende uitwisselingen leidde. Voorts werd met 
een nieuwsbrief bekendheid aan het onderzoek gegeven.
De archieven bevatten een schat aan ongepubliceerd materiaal 
over Stam, dat vooral zijn werk betreft. De belangrijkste bevin-
den zich in het Institut für Geschichte und Theorie der Architektur 
Zürich, in opnieuw het Deutsches Architektur Museum in 
Frankfurt am Main en in mindere mate in Het Nieuwe Instituut 
in Rotterdam. Frankfurt beheert de nalatenschap van Olga Stam-
Heller, in Zürich is vooral de eerste Zwitserse periode en het CIAM 
vertegenwoordigd, in Rotterdam enige Nederlandse projecten en 
CIAM-Nederland.38 Voor de beeldvorming was het archief van de 
Fondation Le Corbusier in Parijs belangrijk. 
Oral history was gezien de vraagstelling een onmisbare derde 
steunpilaar voor het onderzoek. Soms kunnen biografen hun 
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onderzoek beginnen met een kist vol brieven of zelfs een villa vol 
persoonlijke documenten, maar van Stam resteren weinig bron-
nen over de privésfeer.39 Oral history is dan een voor de hand 
liggende optie. Meer dan veertig geïnterviewden met heel uit-
eenlopende banden met Stam waren bereid hun kennis te delen, 
gefundeerde meningen te geven en de discussie aan te gaan. Hun 
individuele herinneringen zijn systematisch verzameld en vastge-
legd, zodat de persoon meer diepte kon worden gegeven. 
Langs deze weg zijn welbewust zoveel mogelijk anekdotes rond 
Stam opgetekend. Gezien de vraagstelling is de legendevorming 
rond zijn persoon immers cruciaal. Zo vertelde Friso Kramer 
hoe Stam over de architectuur van zijn vader, de Amsterdamse 
School-architect Piet Kramer, dacht. Uit zijn humoristische verhaal 
bleek dat eerdere auteurs hierin niet overdreven hadden. 
Zoals bekend is oral history als methode niet probleemloos. Stam 
is in de negentiende eeuw geboren, zodat de methode maar 
beperkt inzetbaar is. De weinigen die nog uit eerste hand over 
hem konden vertellen, kregen onwillekeurig veel aandacht. Ook 
kon hun geheugen tekortschieten, of anders hun waarheidsliefde. 
Sommigen overdreven zijn invloed, wat voor zover mogelijk 
door vergelijkend onderzoek werd ondervangen. Niemand uit 
zijn omgeving wilde al te lang bij pijnlijke episoden uit zijn leven 
stilstaan, wat geduldige overreding vroeg. 
De reeks vraaggesprekken strekte zich over de gehele onder-
zoeksperiode uit.
Literatuur, archieven en oral history zijn de bouwstenen van dit 
onderzoek in hun volgorde van belang. 

Een biografie blijft vóór alles een interpretatie, omdat de biograaf 
wetenschap, kunst en magie tegelijk beoefent, als hij voor jaren in 
de huid van een ander kruipt.
Van Stam zijn geen dagboeken of memoires bekend, zodat het 
verleidelijk is om er over te dagdromen. Had hij zijn gedachten 
aan het papier toevertrouwd, dan zouden deze ongetwijfeld mys-
teries hebben opgehelderd. Een voorbeeld: over zijn werk aan de 
Van Nellefabriek heeft hij onder vier ogen eens gezegd, dat zijn 
naam “niet genoemd mocht worden”, maar het blijft onduidelijk 
wat hij daar precies mee bedoelde.40 
Er was echter wel voldoende bronnenmateriaal om de vraagstel-
ling te kunnen beantwoorden. Uit dit materiaal is een zo ruim 
mogelijke keuze gemaakt om aan de complexe werkelijkheid 
recht te doen. Deze bevindingen zijn op een verifieerbare manier 
gepresenteerd. Gekozen is voor een chronologische opzet, die 
meer helderheid biedt dan een thematische. Uiteraard heeft de 
biograaf zich moeten beperken. Zo konden alleen de mijlpalen 
van het oeuvre meer dan genoemd worden. Ook had hij graag 
een psychologisch portret van Stam geschetst. Daar werd van 
afgezien omdat de tekst niet op inbeelding maar op bronnen 
moet teruggaan. 
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REDACTIONELE kANTTEkENINGEN 
Deze studie wil een algemeen lezerspubliek een introductie bieden, 
maar ook handreikingen om verder te zoeken. 
De contemporaine spelling is gehandhaafd. Ook cursiveringen en 
typografische bijzonderheden zoals de Bauhaus-onderkast en spati-
eringen in het typemachineschrift zijn in tact gelaten. 
Het woordgebruik van Stam is omwille van de authenticiteit 
waar mogelijk letterlijk geciteerd, compleet met spelfouten. Hij 
beheerste zijn grammatica notoir slecht. De architect Albert Boeken 
herkende hem om deze reden zelfs als de auteur van een anonieme 
notitie over een omstreden ontwerp: “Tegenover mijn pamflet had 
de zachtzinnige tegenpartij de volgende conclusies opgesteld die te 
oordelen naar de spelling – die ik hier nu maar gecorrigeerd heb – 
van de hand van Mart Stam afkomstig was (…).”41 
Hier past nog een constatering: Stam was geen talenwonder.42 Dit 
verklaart waarom zijn Zwitserse vriend Werner Moser hem in de 
eerste jaren van hun correspondentie in het Nederlands schreef. 
Na vele jaren verblijf in Duitstalige landen was zijn Duits nog 
steeds gebrekkig, maar nu doorspekte hij zijn Nederlands wel met 
germanismen. Ondanks een verblijf van vier jaar in de Sovjet-
Unie werd hij het Russisch niet machtig. Het was dan ook in een 
tijd dat de meesten zich gebarend met hun vreemde talen redden, 
dat hij internationaal voor vol werd aangezien. 

Het inflatoire taalgebruik van de eerste publicisten over Stam, die 
vaak gechargeerde termen als “felle aanval”, “fulmineren”, “mili-
tant” en “vernietigende kritiek” bezigen, is hier afgezwakt. Het 
begrip avant-garde bleek ondanks zijn militaire herkomst onver-
vangbaar, hoewel Stam een overtuigd antimilitarist was. 
Personen die algemeen bekend zijn, worden in dit boek nauwe-
lijks geïntroduceerd. 
Ook het gebruik van eigennamen verdient een opmerking: het 
gebruik van voornamen die alleen in de familiekring gebruikt 
werden, is vermeden, maar als ze bij vakgenoten vertrouwd 
waren overgenomen. Zo heet Berlage hier Hendrik Berlage, maar 
is J.J.P. Oud geen Bob Oud gaan heten. Stam maakte zelf een 
opvallend modern gebruik van zijn voornaam. Ook zal blijken hoe 
verbazend veel varianten zijn korte achternaam kreeg. 
Andere keuzes, zoals de spelling van Russische namen, zijn even-
eens op pragmatische gronden genomen. De leesbaarheid heeft 
het laatste woord gekregen, zo ook bij verbindingsstreepjes en 
andere taalconventies. 
Verscheidene begrippen zijn vrijwel onomschreven gelaten, zodat 
hun betekenis enige voorkennis bij de lezer veronderstelt. Denk 
daarbij aan kunststromingen zoals het suprematisme en het 
constructivisme, maar ook aan politieke gebeurtenissen zoals de 
Grote Zuivering en de bouw van de Berlijnse Muur, waarvan de 
achtergrond in dit kader slechts aangestipt kan worden.
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HET NIEuWE bOuWEN NADER bEPAALD
Eén belangrijke term wordt hier wel uitgelicht, namelijk het Nieuwe 
Bouwen. Dit begrip, de Nieuwe Zakelijkheid en functionalisme wor-
den in de literatuur vaak met willekeur door elkaar gebruikt. 
De benaming Nieuwe Zakelijkheid uit 1923 gold een stijl in de 
schilderkunst.43 Het omvat Sachlichkeit, dat op een praktische 
geest, realisme en objectiviteit duidt wanneer het met Zeitgeist in 
verband wordt gebracht.44 Het hiervan afgeleide Nieuwe Bouwen 
was de eigentijdse aanduiding voor de architectuurbeweging, 
die na de Eerste Wereldoorlog een internationaal verschijnsel 
werd. Destijds groeide de verwachting dat een nieuwe wereld 
aanstaande was, zodat radicaal nieuwe oplossingen voor de 
sociaal-economische en culturele problemen nodig waren. In de 
architectuur en stedenbouw werd in de economische en industri-
ele schaalvergroting een antwoord op maatschappelijke proble-
men gezocht.45 Veel werd verwacht van de technologie, die zich in 
de ogen van tijdgenoten bijzonder snel ontwikkelde. 
Het begrip Nieuwe Bouwen werd door Han van Loghem in zijn 
overzicht Bouwen, Bauen, Batir, Building onderbouwd.46 Over het 
algemeen werd de term eerder als een bouwmethode dan als een 
bouwstijl opgevat: een pragmatische methode die nieuwe materi-
alen, standaardisatie en efficiënte massaproductie benutte.47 Voor 
Stam hield deze aanpak een collectieve architectuur in, zoals blijkt 
uit deze stellingname die als zijn credo gezien mag worden:48

“ Iedere opgave biedt de gelegenheid om de aesthetische 
verzorging vaarwel te zeggen, om de uiterlijke schoone ver-
houding te vergeten en te komen tot studie der opgave op 
grond slechts van haar functies. (…) Het belangrijke in iedere 
opgave is datgene, wat niet den maker, den ontwerper ver-
raadt, maar dat wat zakelijk en onpersoonlijk is.”

Het begrip functionalisme dat vanaf 1932 werd gebruikt, heeft 
een minder tijdgebonden karakter.49 Het verwante begrip moder-
nisme werd oorspronkelijk in de Angelsaksische wereld gebruikt. 
Hieronder werd díe kunst, design, architectuur, muziek en litera-
tuur verstaan, die door een zelfbewust verlangen om iets nieuws 
te creëren gekenmerkt werd. Dit ging gepaard met een neiging tot 
abstractie.50 
Tenslotte is er de term International Style, die in hetzelfde jaar 
werd bedacht ten behoeve van de gelijknamige tentoonstelling in 
het New Yorkse Museum of Modern Art, waar Stam op vertegen-
woordigd was. Hier wordt de esthetiek van het Nieuwe Bouwen 
benadrukt, door deze drie kwaliteiten toe te kennen: volume tegen-
over massa, regelmaat tegenover symmetrie en materialen met 
een eigen elegantie tegenover decoratie.51 De International Style 
bracht het Nieuwe Bouwen, de Neue Sachlichkeit, de Architecture 
Moderne en de New Objectivity ondanks de onderlinge verschillen 
als een wereldwijde beweging onder één noemer. 
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Het Nieuwe Bouwen verwijst behalve naar een bouwmethode ook 
naar een bouwstijl. Stijl was in de negentiende eeuw het hoofd-
kenmerk van de architectuur geweest.52 Het was een middel voor 
de gezeten burgers om hun rijkdom te tonen en voor de massa-
bouwers om hun huizen te verkopen. De modernistische architec-
ten namen hier afstand van. Zo merkt Le Corbusier in Vers une 
architecture uit 1923 op: “De “Stijlen” zijn een leugen. Stijl is een 
overeen komst van principes die alle werken van een bepaalde tijd 
beheerst en die het gevolg is van een welomschre ven geestesge-
steldheid. Vandaag de dag is te zien hoe de Bouwkunst zuiverder 
en eenvoudiger wordt, maar weinigen verwerkelijken de beel-
dende uitdrukking van het abstracte.”53 Aan deze opvatting was 
Stam schatplichtig. In deze studie blijven stijlkwesties onderge-
schikt aan het sociaaleconomische element. 

WAAROM SCHRIjVEN?
Een biograaf wil voorkomen dat het levensverhaal van een bijzon-
der mens in de maalstroom van de geschiedenis verloren gaat. 
Wat hem beweegt om zich langere tijd juist met de persoon van 
zijn keuze bezig te houden is vaak moeilijk te doorgronden. Ook in 
dit geval blijft de fascinatie onverklaard. 
Behalve dit persoonlijke motief telt dat een biografie voor bio-
graaf én lezer een goed vehikel kan zijn om tot een historische 
periode door te dringen. Wie over Stam leest, kan zich in een 
boeiend tijdperk verdiepen.

Mart Stam. Dichter van staal en glas biedt het eerste overzicht van 
het werk van Stam en wel in samenhang met zijn openbare leven. 
Niets heeft het onafhankelijk oordeel van de biograaf in de weg 
gestaan. Uiteraard is hij subjectief, maar van vooringenomenheid 
is geen sprake. Of Stam een standbeeld verdient laat hij aan het 
oordeel van de lezer over. 
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Martinus Adrianus Stam kwam op zaterdag 5 augustus 1899 ter 
wereld, volgens de aangifte in de vooravond, om half zeven. 
Hij zou zelf echter later verklaren, dat hij kort na middernacht 
geboren werd en eraan toevoegen dat hij al snel opviel door een 
heldere kritische geest die eerlijk en open was, maar ook licht 
spottend.1 Wie kwaad wil kan dan ook zeggen dat Stam zijn leven 
al vanaf zijn geboorte heeft uitvergroot. 
De bevalling vond in het ouderlijk huis plaats, een statig 
pand aan de Nieuwegracht in Purmerend dat uitkeek op de 
Zuiderpolder.2 Na zijn drie jaar oudere zus Cato zou Martin het 
gezin completeren.3 

Over de vroege levensjaren van Martin Stam zijn slechts spora-
disch herinneringen overgeleverd, wat het beeld van de ontwikke-
lingen in zijn jeugd heel fragmentarisch maakt. 
Zijn vader, Arie Stam, was de plaatselijke belastingontvanger die 
naast zijn beroep bezoldigde nevenfuncties had en zich graag met 
financiële zaken bezighield. Hij werd als een vooruitstrevend man 
gezien en hield van biljarten en schaken. Zijn voorouders hadden 
generaties lang in het noordelijke deel van Noord-Holland hun 
bestaan gevonden, in landelijke dorpen als Zijpe, Durgerdam, 
Beets en Oosthuizen.4 De meesten van hen waren boer of her-
bergier, maar ook beroepen als landman, koster en onderwijzer 
werden door hen uitgeoefend.
Zijn echtgenote, Alida Stam-de Groot, had een soortgelijke 
afkomst. Van haar is bekend dat ze Luthers was.5 Deze vrijzinnig- 
protestantse geloofsgemeenschap, die in Purmerend relatief 
groot was, wil van de kerk geen bindend instituut maken. Alida 

1
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Afb. 3
Prentbriefkaart van de Purmerendse 
Nieuwe Gracht, voor 1905. 
Collectie Purmerends Museum
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was actief in de Sociaal Democratische Vrouwenclub die onder 
meer ijverde voor het algemeen kiesrecht, dat in 1919 tot stand 
zou komen. 
Een krantenbericht uit die tijd kondigde het toneelstuk “Op den 
goeden weg” van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht aan, 
waarvoor de toegangskaarten bij de familie Stam te koop waren. 
Voor hetzelfde doel, en mede door toedoen van Alida, kwamen 
activistische spreeksters naar Purmerend om er op bijeenkomsten 
te debatteren. Ook was Alida bestuurslid van het gemeentelijk zie-
kenhuis en zette zij zich in voor de plaatselijke Kinderherstel- en 
vakantiekolonie.6 De beide ouders wilden waarschijnlijk hun ver-
schil in levensovertuiging overbruggen door Martin niet te laten 
dopen.7 De weinige aanwijzingen die zijn overgedragen geven 
eenduidig aan dat hij in een harmonisch gezin is opgegroeid en 
dat er een hechte band tussen alle gezinsleden bestond. 

Purmerend, dat wel ironisch “de bakermat van de moderne 
architectuur” is genoemd, was rond 1900 een provinciaals han-
delsstadje, omgeven door een vlak en waterrijk weidelandschap 
dat veel ongerepte natuur bood.8 Het lag ruim twintig kilometer 
ten noorden van het sterk groeiende Amsterdam en telde vier-
duizend zielen, zodat iedereen elkaar kende. De levendige mark-
ten van het stadje, zoals de kaas- en de veemarkt, gingen tot de 
Middeleeuwen terug. De middenstand leverde de agrariërs in de 
regio goederen en diensten; de vele café’s en hotels boden gast-
vrijheid. Martins grootvader van moederszijde, de enige grootva-
der die hij gekend heeft, was Maarten de Groot. Hij was tot 1906 
eigenaar van het logement De Vergulde Leeuw op de Koemarkt.9 
Dit was een typisch marktcafé waar een hotel aan verbonden was, 
maar ook stallen voor koeien en paarden. Ook na de verkoop van 
zijn bedrijf bleef De Groot op de Koemarkt wonen. Een paardje in 
de stal van zijn grootvader wekte Martins liefde voor paarden en 
vooral voor hun veulens.10

Het handelsbelang maakte dat Purmerend als schakel tussen 
de hoofdstad en de omliggende polders uitstekende verbin-
dingen had. De meeste waterwegen waren eeuwenoud. Het 
Noordhollands Kanaal, waar trekschuiten en stoomboten fre-
quente diensten onderhielden, lag op een steenworp afstand 
van Martins geboortehuis. Even verderop maakte een spoorbrug 
treinverkeer met Amsterdam over dit kanaal mogelijk. Eén zo’n 
trein ontspoorde bij Purmerend toen hij 6 jaar oud was, waar-
schijnlijk is de ravage hem bijgebleven. Aan dezelfde vaart lag, 
grenzend aan de Nieuwegracht, het Tramplein waar de stoomtram 
halt hield. De komst van railvervoer was eind negentiende eeuw 
hét symbool van moderniteit en met name de tram vergrootte de 
mobiliteit van de plattelandsbevolking sterk. In 1901 verscheen 
ook de auto in het Purmerendse straatbeeld. Het stadje liep uit 
om dit moment niet te missen. Stams fascinatie voor het snelver-
keer kan vroeg ontstaan zijn. 



2424

Hoofdstuk 1

Purmerend telde maar één fabriek van formaat. De melkfabriek 
Hollandia had in haar hoogtijdagen zo’n honderdtwintig mensen 
in dienst. Tussen 1895 en 1907 telde het stadje echter ook vier 
sieraardewerkfabrieken die uit plaatselijke initiatieven waren 
ontstaan. Inspelend op een groeiende vraag waren deze werk-
plaatsen opgezet om keramiek van goede kwaliteit te produceren. 
De kostbare vazen en schalen van de firma’s Brantjes, Haga, Vet 
en Huisenga vonden internationaal afzet. De overwegende stijl 
van deze kunstnijverheid was de Nieuwe Kunst, de Nederlandse 
variëteit van Jugendstil. Terwijl de meeste ontwerpers en schil-
ders vrijwel anoniem zijn gebleven, kregen vooral Chris van der 
Hoef en Chris Lanooy naam. Deze bescheiden bedrijven hebben 
elk maar kort in Purmerend geproduceerd. Ongetwijfeld waren ze, 
ook nadat ze om uiteenlopende redenen waren verdwenen, bij de 
familie Stam onderwerp van gesprek. 
Ondanks de Nederlandse neutraliteit veranderde er in Purmerend 
veel, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het stadje bood 
onderdak aan 77 Belgische vluchtelingen die het oorlogsgeweld 
ontvlucht waren, vaak hun huis verloren hadden en over wreed-
heden vertelden. Tijdens de oorlog bleef de plaatselijke economie 
redelijk overeind, maar de malaise in Amsterdam liet zich wel 
voelen. Een dijkdoorbraak in januari 1916, die de weilanden van 
Waterland verzilte, verergerde de situatie. Ook de Nieuwegracht 
kwam enkele weken blank te staan. Op Martin maakten vooral de 
bootjes in de ondergelopen straten een blijvende indruk. Hij moet 
ook schokkende taferelen hebben meegemaakt die echter geen 
spoor hebben achtergelaten. Zo maakte de Spaanse griep, die in 
het laatste oorlogsjaar pandemisch werd, ook in Purmerend veel 
slachtoffers al is hun aantal onbekend gebleven. In het algemeen 
is Martins jeugdige ontwikkeling echter niet door ingrijpende 
gebeurtenissen verstoord. 

Slechts enkele noemenswaardigheden uit Martins vormende 
jaren zijn overgeleverd. Hij ging graag naar de peuterschool. Als 
opgroeiende jongen viel hij op door zijn lengte en op de lagere 
school was zijn bijnaam dan ook “Vadertje Langbeen”. Ook zijn 
helblauwe, enigszins starende ogen werden opgemerkt, evenals 
zijn opvallend weke mond. In de klas deden overtrekkende wol-
ken hem vaak wegdromen. Hij was geboeid door de natuur, hield 
kikkers in een Sunlight-kist op de binnenplaats van het ouderlijk 
huis en leerde botaniseren. Planten zouden voor hem steeds een 
inspiratiebron blijven. Bij zijn opvoeding hoorde ook vioolles, die 
hij klassikaal volgde.11 De plaatselijke fotograaf liet hem met zijn 
viool poseren: een opgeschoten knaap met een vrolijke oog-
opslag en naar achteren gekamd haar, instrument en strijkstok 
losjes in de hand. Overigens is het niet bekend wanneer Stam het 
vioolspel heeft opgegeven. 
Hij volgde het lager onderwijs op de Stadsburgerschool op het 
Schoolplein, die in twee scholen was opgedeeld.12 School I was 
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voor de kinderen van lage komaf en werd ook wel de klompen-
school genoemd, School II was voor kinderen van de hogere 
standen. Een dergelijk onderscheid was destijds volkomen geac-
cepteerd. School II had een uitgebreid leerplan, zodat Martin ook 
in wiskunde en de moderne talen werd onderwezen.13 Hoewel 
tijdgenoten later over zijn genialiteit zouden spreken, is er uit de 
jeugd geen aanwijzing voor een uitzonderlijke begaafdheid. Er is 
geen zicht op de wijze waarop zijn aanleg zich ontwikkeld heeft, 
noch op een eventuele overerving. 
Vermoedelijk paste Martin slecht in het strakke schoolsysteem dat 
gangbaar was. Hij bleef een half jaar ziek thuis en heeft de school 
waarschijnlijk niet afgemaakt.14 Hij zou later zelf van “ongemak 
over het leven op school” spreken.15 Wellicht ging het om een 
voorbijgaande overspannenheid, zoals die bij sensitieve jongeren 
vaker voorkomt. Er is achteraf geen aanleiding om hier een eerste 
symptoom van een ernstige aandoening te veronderstellen. De 
ouders waren uiteraard bezorgd en de vader meende zelfs dat de 
jongen niets tot stand zou brengen. 
In deze tijd liep Martin langs de timmerwerkplaats van de 
gemeentelijke werf aan de stadsrand en deelde thuisgekomen 
mee: “Ik ga naar de timmerman, ik wil de timmeropleiding vol-
gen.”16 Deze scholing lokte hem, omdat hij in een harmonische, 
vrolijke atmosfeer met hout wilde gaan werken. 
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Arie en Alida Stam deden hun zoon bij een plattelandstimmer-
man in de leer, “(...) waar hij de meest alledaagsche dingen van 
het bouwvak leerde kennen en enkele gebouwen zag groeien van 
de fundeering tot de pannen.”1 Zij hoopten dat hij zich hier zou 
hervinden. Stam heeft gesuggereerd dat zij tot deze keuze kwa-
men, omdat zijn zus Cato al vervolgonderwijs kreeg. Zij ging in 
Amsterdam naar een huishoudschool en werd later tot docente 
opgeleid. Het gezinsinkomen zou voor twee studerende kinderen 
ontoereikend geweest zijn, zo vertelde hij op hoge leeftijd aan zijn 
derde echtgenote.2 Mogelijk verzon hij dit omdat zijn burgerlijke 
afkomst in zijn nadeel had gewerkt. In feite was er geen financieel 
beletsel, zodat mag worden aangenomen dat de ouders hun 
kinderen kansen wilden bieden in een richting die bij hun aanleg 
paste en die hen toekomst bood. 
’s Avonds bezocht Stam de Stadstekenschool op het Gouw die aan 
aankomende schilders, timmerlieden en meubelmakers vakonder-
wijs bood.3 Tekenscholen waren in de loop van de negentiende 
eeuw in veel steden opgericht om jongens de beginselen van 
tekenen en bouwkunde bij te brengen, zodat ze in ambachtelijke 
beroepen werk konden vinden.4 Deze scholen werden het meest 
bezocht door jongeren uit de lagere standen. 

2
OPLEIDINGEN 

Afb. 4
Martin Stam rond zijn twaalfde levensjaar. 
Collectie DAM
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Stam werd in het meubelmaken opgeleid, waarmee hij zich het 
schrijnwerken eigen maakte.5 Hij kreeg ook les in meetkunde en 
in tekenvakken zoals hand-, ornament- en ruimtelijk tekenen. Een 
opmerkelijke docent was Jac. Jongert.6 Jongert doorbrak op deze 
school het traditionele tekenonderwijs, dat vooral op de waarne-
ming gericht was. Bovendien stimuleerde hij het artistieke klimaat 
van het stadje, omdat hij behalve docent ook vormgever was. 
Vanuit de Nieuwe Kunst, die hem door Richard Roland Holst was 
bijgebracht, ontwikkelde hij een eigen vormentaal die hij vooral 
in reclameontwerpen toepaste. Zo ontwierp hij voor de dranken-
handel Wed. G. Oud Pz & Co. verpakkingen en reclamemateriaal. 
Toen Purmerend in 1912 een nieuw raadhuis kreeg realiseerde 
hij in de hal een glas-in-lood raam. Ook schilderde hij fresco’s in 
het verenigingsgebouw Vooruit, dat een jaar eerder werd opge-
leverd. Deze schilderingen waren een voorbeeld van “monumen-
tale” kunst, waar destijds kunst onder verstaan werd die voor de 
gemeenschap bedoeld was en daarom geen privékarakter had. 
De morgen en De avond waren zinnebeelden voor het ideaal van 
de achturige werkdag. Jongert kwam samen met zijn echtgenote 
voor het socialisme op. Hij hield spreekbeurten en leidde partij-
bijeenkomsten, terwijl zij de Sociaal Democratische Vrouwenclub 
voorzat waar ook Stams moeder toe behoorde. Stam vond 
Jongert sympathiek en stond open voor zijn politieke ideeën.7 
Jongert was bevriend met J.J.P. Oud, een neef van de dranken-
fabrikant. Deze architect had enige jaren eerder eveneens aan de 
Stadstekenschool gedoceerd.8 Hij oversteeg nog meer het plaat-
selijk belang. Hij was zijn carrière in zijn geboortestad Purmerend 
begonnen; zijn eerste huis bouwde hij op zestienjarige leeftijd 
voor zijn tante. In totaal ontwierp hij hier zeven gebouwen, meest 
huizen maar ook een paardenstal.9 Het genoemde verenigings-
gebouw en Cinema Schinkel uit 1913 waren markante gebouwen 
van zijn hand. Nadat Oud in 1917 aan de basis van De Stijl had 
gestaan, vroeg zijn familie hem twee jaar later om een fabriek 
annex magazijn voor de drankenhandel te ontwerpen.10 Hij ont-
wikkelde een plan waarvoor Gerrit Rietveld de maquette maakte, 
maar dat niet uitgevoerd werd. Theo van Doesburg zag dit pio-
nierswerk als het prototype voor het gedachtegoed van De Stijl.11 
Het ontwerp zou in weinig uitingen van deze beweging ontbreken. 
Op hoge leeftijd wist Stam zich nog te herinneren, dat Oud hem had 
aangeraden om architect te worden toen hij achttien was.12 Dit zou 
betekenen dat Oud na zijn vertrek uit Purmerend in contact met hem 
is gebleven. Wellicht hadden ook docenten op de Stadstekenschool 
hun begaafde leerling geadviseerd om de Rijksnormaalschool voor 
Tekenonderwijzers te gaan volgen.13 Ook mag worden aangenomen 
dat zijn ouders hun kunstzinnige zoon een duwtje in de richting van 
dit beroep met vooruitzichten wilden geven. 
Oud had zelf bouwkunde gestudeerd aan de Amsterdamse 
Quellinusschool, waar spraakmakende architecten als De Bazel, 
Lauweriks en Berlage les hebben gegeven.14 Bouwkunde kon ook 
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aan de Rijksacademie gestudeerd worden, eveneens in de hoofd-
stad, maar Stam schreef zich inderdaad voor de Normaalschool 
in. Voor deze opleiding was geen specifieke vooropleiding vereist, 
maar net als op andere architectuuropleidingen werden studenten 
alleen op aanbeveling toegelaten. Een brief van Oud zal hebben 
volstaan, maar vanwege Stams geringe vooropleiding was de 
Normaalschool blijkbaar het hoogst haalbare. Stam was net zestien 
geworden – de vereiste leeftijd – toen hij werd toegelaten.15 Hij had 
in mei 1916 zijn opleiding aan de Stadstekenschool voltooid, zo 
berichtte Schuitemakers Purmerender Courant: “Het einddiploma 
zal worden uitgereikt aan (…) Maartin Stam te Purmerend.”16 Stams 
schijnbaar eenvoudige naam zou nog vaak verhaspeld worden…

De Normaalschool was ook in Amsterdam gevestigd en wel op de 
bovenste verdieping van het Rijksmuseum.17 De eerste directeur, 
Willem Molkenboer, had zelf de grondslag voor deze vorm van 
tekenonderwijs gelegd. Hij had in het South Kensington Museum 
bestudeerd hoe daar museum en kunstschool werden gecombi-
neerd.18 De opleiding moest studenten in staat stellen de kunstzin 
van de bevolking te vergroten. Omdat het tekenen maatschappe-
lijk nut moest hebben kreeg de Normaalschool ook een architec-
tuurafdeling met een eigen lokaal, waar constructie-, machine- en 
architectuurtekenen werden gedoceerd.19 De school werd in 
1881 geopend, vier jaar voordat het publiek in het Rijksmuseum 
terecht kon. Luidruchtige studenten die deuren open lieten staan 
en op de trap zaten te roken deden de museumdirectie al snel 
klagen. Toch was de Normaalschool een degelijke opleiding. Er 
werd gewerkt naar model en geoefend naar afgietsels in pleister. 
Dankzij intensief kopen en ruilen bezat het museum bijna dui-
zend replica’s van bouwfragmenten uit binnen- en buitenland en 
van antieke beelden uit het British Museum en het Louvre.20 Een 
lesonderdeel was stijl- en ornamentleer en in de beginjaren van 
de school heeft ook Pierre Cuypers dit vak hier gedoceerd.21

In de nazomer van 1916 begon Stam met deze opleiding. Hij ging 
forensen en legde de twintig kilometer soms te voet af. Zo’n tocht 
heeft hij kleurrijk beschreven: “(...) en ligt nu rustig en tegelijk 
met zijn onafzienbare weiden, die alleen hier en daar door een 
kerktoren en een paar boerenhoeven een zweem van menselijke 
bewoning krijgen. Maar bovenal de vochtige, zware lucht van 
de zee, het gedempte licht van een noordelijk gelegen land, een 
atmosfeer die de vormen hun natuurlijke plek en de kleuren hun 
samenhang geeft.”22 De pont over het zilte IJ verbond Waterland 
met de stad. Er werd aangelegd bij een door Berlage ontworpen 
houten wachthuisje, dat tussen zijn Beurs en Cuypers’ Centraal 
Station in stond.23 Stam kwam via de grachtengordel bij het 
Rijksmuseum, dat aan de zoom van weilanden was gebouwd 
maar inmiddels door een kapitale wijk werd omgeven. Een toe-
gangsdeur onder het sierlijke opschrift ‘Normaalschool’ leidde 
naar een trap met 95 treden die naar een zolder aan de voorkant 
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van het gebouw voerde, naar de “hoogste kunstschool van 
Nederland”.24 In de tuin van het museum stond een oefenschool, 
waar groepen van dertig kinderen terecht konden.25 De aanko-
mende tekenleraren gaven hier ’s avonds proeflessen aan kinde-
ren van 11-14 jaar. Zo kwam Stam voor het eerst voor de klas te 
staan om de Amsterdamse jeugd les te geven. 
De Normaalschool had een voortreffelijke bibliotheek.26 Stam kon 
er tal van recente uitgaven vinden, zoals Otto Wagners Moderne 
Architektur, Hermann Muthesius’ Stilarchitektur und Baukunst en 
Berlages Gedanken über Stil en Grundlagen und Entwicklung der 
Architektur. Van Adolf Loos waren verschillende titels beschikbaar, 
waaronder zijn ‘Ornament und Verbrechen’.27 Deze beroemde 
lezing uit 1908 was in feite een pleidooi voor een afgewogen, 
pretentieloos gebruik van het ornament.28 Daarmee introdu-
ceerde Loos het gedachtegoed van de Amerikaanse architect 
Louis Sullivan in Europa. Diens ‘form follows function’ werd een 
strijdkreet.29 Stam verdiepte zich in het ontstaan van het Nieuwe 
Bouwen en de wijze waarop het historiserende element langzaam 
maar zeker verdween, terwijl de principes van symmetrie en 
hiërarchie werden bijgesteld. 
Ook maakte Stam kennis met de publicaties van Frank Lloyd 
Wright, de richtinggevende Amerikaanse architect wiens horizon-
taliteit in Nederland met name Willem Dudok sterk beïnvloedde.30 
Wrights Prairie House uit 1900 werd hier veel nagevolgd.31 Hij 
organiseerde de binnenruimte van deze villa in een vrij vloeiend 
continuüm – open zowel visueel als qua levensgevoel. Stam 
prees Wright in een latere brief aan een vriend: “Als wel heel 
interessant heb ik altijd z’n plattegronden gevonden, men kan 
hierbij spreken van modern romantisme maar ’t is altijd zoo vlot 
en genotvol.”32 Hij zou in zijn eigen ontwerpen dezelfde openheid 
proberen te bereiken.

Uit overlevering is bekend dat Stam graag in een melksalon 
tegenover het Rijksmuseum een glas melk dronk.33 Ongetwijfeld 
is hij in deze jaren ook geregeld de museumpoort doorgelopen 
en het Museumplein overgestoken om het Stedelijk Museum 
te bezoeken. Dit museum was, nadat het tien jaar na het 
Rijksmuseum opende, uitgegroeid tot een waar panopticum, 
dat onder meer het Museum voor Tijdmeetkunde, het Medisch-
Pharmaceutisch Museum en het Museum voor Oost-Aziatische 
Kunst huisvestte. Maar het Stedelijk verzamelde ook moderne 
kunst, waarbij Nederlandse kunstenaars als George Breitner en 
Jan Sluyters de toon zetten. 
In 1913 had het museum zijn eerste schilderij van Vincent van 
Gogh verworven. Dit Gezicht op Montmartre is een nostalgisch 
tafereel met een zandpad, enkele optrekjes en de Moulin de la 
Galette, dat het oprukkende Parijs buiten beeld laat. Een kunstcri-
ticus van Onze Kunst verwelkomde het doek als een nog enigs-
zins divisionnistisch, intuïtief schilderij.34 
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Op de tentoonstellingen die in Stams studietijd werden georgani-
seerd was te volgen hoe de eigentijdse kunst meer en meer naar 
abstractie neigde. Piet Mondriaan, die in deze periode een actief 
lid van De Stijl was, toonde hier aanzetten tot zijn latere neo-plas-
tische werk.35 Zijn theorieën vormden voor veel Stijlleden de 
basis van hun beeldonderzoek, dat moest leiden tot een nieuwe, 
harmonieuze orde in de kunst. Hij stelde, dat alleen een logisch 
systeem van abstractie het wezenlijke van de verbeelde en waar-
genomen werelden kon samenbrengen. De lijn, het vierkant, de 
rechthoek, de primaire kleuren, zwart en wit vormden de basis 
van dit systeem. Stam zal hier zijn eerste, positieve indrukken van 
Mondriaans werk hebben opgedaan. 
Hoewel het Stedelijk Museum geen architectuur verzamelde, 
exposeerden er wel geregeld architectenverenigingen waaron-
der met name Architectura et Amicitiae. In februari 1918 was er 
een bijzondere tentoonstelling: Noodwoningen. Dit jaar stond de 
regering langdurig gebruik van noodwoningen toe, omdat het 
hardnekkige probleem van de woningnood door de oorlog verer-
gerd was.36 
Stam heeft de Normaalschool in drie jaar doorlopen.37 Hij slaagde 
voor het examen, waarvan het praktische gedeelte een week 
duurde.38 Gipsafgietsels, een vlakversiering, een stilleven, bloe-
men en planten en een “doorzichtkundige teekening” moesten 
worden getekend. Mondeling werd zijn kennis van meetkunde, 
bouwkundige begrippen en werktuigkunde getoetst. Zo behaalde 
hij zijn akte middelbaar onderwijs.
Tijdens zijn opleiding aan de Normaalschool volgde Stam ook 
een tweejaarlijkse schriftelijke cursus burgerbouwkunde bij het 
Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem, het PBNA.39 Wie via 
deze middelbare technische school bouwkundig tekenaar wilde 
worden, kreeg vakken waarin hem de nodige vaardigheden 
werden bijgebracht. Vooral de praktijk werd bestudeerd, van de 
manier waarop smeedwerk kan worden toegepast tot de wijze 
waarop de draaglast van gewapend beton berekend kan worden. 
De opleiding onderwees ook in nieuwe ontwerpmogelijkheden, 
zoals grote glasplaten, betontoepassingen en bitumineuze materi-
alen ten behoeve van platte daken. Een prospectus van de oplei-
ding pleit voor dit schriftelijk onderwijs, omdat het betaalbaar 
zou zijn en naast een dagtaak te volgen: “Maar wat ons bovenal 
zoo aantrekt in het briefonderwijs, is wel: “het stelselmatig aan-
kweeken van zelfwerkzaamheid, zelfcôntrole, zelfbeheersching, 
wilskracht en doorzettingsvermogen”, alle eigenschappen, die de 
tegenwoordige tijd noodig heeft (...).”40 Enkele maanden na zijn 
tekenacte behaalde Stam ook zijn acte bouwkunde.41 
Daarmee was hij feitelijk onvoldoende opgeleid om zich architect 
te mogen noemen, maar dat kan bijvoorbeeld ook van Ludwig 
Mies van der Rohe gezegd worden. Stam beschouwde deze kwes-
tie als een juridische formaliteit en trok zich er weinig van aan. 
Deze houding paste in de tijdgeest. 
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Tijdens de zomervakanties van zijn studies, waarschijnlijk in de 
periode 1917-’19, werkte Stam als stagiair bij het Amsterdamse 
architectenbureau Bouwmaatschappij De Laraisse van Jo van der 
Mey.42 Van der Mey voltooide zojuist zijn eerste grote opdracht, 
het Scheepvaarthuis in Amsterdam – althans het eerste bouwdeel 
ervan.43 Voor deze prestigieuze opdracht werkte hij samen met 
Michel de Klerk en Piet Kramer, zodat Stam met de leidende archi-
tecten van de Amsterdamse School kennis maakte. Als bijzonder-
heid is overgeleverd dat op het architectenbureau, dat op de hoek 
Laraissestraat/Hondecouterstraat gevestigd was, “kantoorkleren” 
verplicht waren. Er werd streng op toegezien, dat iedereen een 
bruin ribfluwelen jasje droeg. Met Van der Mey ontstond kennelijk 
een wat persoonlijker band, want Stam zocht hem tijdens deze 
stageperiode drie maal in zijn atelierwoning in Zuid-Limburg 
op.44 Daar raakte hij gefascineerd door de manoeuvres van de 
gevechtsvliegtuigen die in deze oorlogstijd boven België vlogen. 
Omdat Van der Mey een druk bureau had, met opdrachten voor 
luxueuze woningen in en buiten de stad, is het onduidelijk waar 
Stam aan gewerkt heeft. Hoewel beweerd is dat hij aan de “boeg” 
van het Scheepvaarthuis tekende – de hoofdingang met torenop-
bouw – was deze façade al voltooid voordat hij zijn stage begon. 
Dit voorbeeld van legendevorming wordt nog door vele gevolgd. 
Mogelijk heeft hij aan de tweede fase getekend, die pas na de 
Eerste Wereldoorlog gerealiseerd werd. 
Dit buitengewone kantoorgebouw geldt door de rijk geornamen-
teerde baksteensculptuur nog steeds als hét toonbeeld van de 
Amsterdamse School, al werd bij de ingebruikname geschamperd 
dat het aan een paleis uit duizend-en-een-nacht deed denken. 
De wijze waarop de rijkdom van de zeehandel werd uitgedrukt, 
maakte “grooten indruk” op Stam. Het gebouw was in zijn ogen 
dynamisch en modern. Het drukt het leven van de stad uit – 
anders dan het latere Nieuwe Bouwen, dat zich tegen de stad zou 
keren. Hij zag het Scheepvaarthuis als een uiting van de heftig-
heid en de ideeënrijkdom van de jeugd. Nog in 1923 prees hij het 
“mousserend, fantastisch spel van vormen, verbonden met een 
veelzijdig en evengoed mooi gebruik van het materiaal.”45 Het 
ontging hem niet dat de expressieve bakstenen om een beton-
skelet waren gemetseld.

Wie overziet hoe Stam zich stap voor stap op zijn loopbaan voor-
bereidde, krijgt wellicht de indruk dat zijn werkzame leven onaf-
wendbaar in één richting werd geduwd. Even dwingend als de 
openingszetten van een schaakpartij volgden zijn opleidingen aan de 
Stadstekenschool, de Normaalschool en het PBNA elkaar op. Bij een 
timmerman deed hij als scholier ervaring op; als “Mulus” [muilezel] 
zoals hij het uitdrukte.46 Bij Van der Mey maakte hij kennis met het 
reilen en zeilen van een groot architectenbureau. Zijn doelgericht-
heid en inzet tekenen de ambitie van een jongeman uit de burgerij. 
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Mart Stam was in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 
getuige van een hongeroproer, dat met de gummiknuppel werd 
neergeslagen. Hij noteerde: “(…) in ons hart was gegroeid een 
geest van verzet, in ons hart was gekomen een wrok tegen zoo’n 
overheid, tegen zoo’n regeringstaktiek.”1 
Ook na de wapenstilstand bleef de wereld buiten het leslokaal 
roerig. Troelstra dacht dat de Duitse opstand zou overslaan, maar 
in Nederland heerste nauwelijks een revolutionaire stemming. 
Evenmin verwoordden intellectuelen en kunstenaars hun toe-
komstverwachtingen zoals in het buurland. Ondanks de populari-
teit van het communisme in Nederland na de Eerste Wereldoorlog 
kreeg de communistische partij er weinig voet aan de grond, 
terwijl Amsterdam en Rotterdam na de oorlog stevige bolwerken 
van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij werden. 
Nederland was wellicht te klein voor revolutionaire hartstochten 
en Purmerend zeker te agrarisch om in het bundelen van prole-
tarische krachten voorop te lopen. Wel was ook hier een afdeling 
van de SDAP tot stand gekomen, die een zetel in de gemeen-
teraad kreeg. In 1918 veroorzaakte het ontslag van een winkel-
bediende die voor zijn socialistische overtuiging uitkwam hier 
tumult. 
Stams ouders waren sociaal bewogen maar niet uitgesproken 
links geörienteerd. Van zijn vader konden, gezien zijn ambt, geen 
politieke activiteiten verwacht worden. Arie Stam maakte in 1922, 
kort voor zijn pensionering, wel deel uit van het Algemeen Comité 
tot Steun van de Hongerenden in Sovjet-Rusland.2 Deze linkse 
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hulporganisatie, die een “arbeidersleening” ter leniging van een 
grote hongersnood organiseerde, klaagde: “De internationale 
bourgeoisie heeft geweigerd Rusland de benoodigde credieten te 
verleenen, omdat Rusland niet wilde voldoen aan hun kapitalisti-
sche verlangens.”3 
Zijn echtgenote Alida hielp zoals gezegd bij het organiseren van 
spreekbeurten in Purmerend van activistes zoals Mathilde Wibaut, 
Aletta Jacobs en Henriette Roland Holst-van der Schalk. Deze 
spreeksters waren belangrijke voorvechters van sociale rechtvaar-
digheid, feminisme en vrouwenstemrecht, vooral de arts Jacobs 
die geboortebeperking als een middel tegen armoede propa-
geerde en gratis consulten gaf, en Roland Holst die als dichteres, 
maar ook als politica de stem van het nationaal geweten was 
geworden. Zij kon tijdens toespraken haar gehoor betoveren. 
In 1923 zou Alida zich kandidaat stellen voor de Vrijheidsbond. 
Deze behoudend-liberale partij kwam voort uit de protestantse 
kiesvereniging De Vrijheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
1919 had deze partij vijftien procent van de stemmen behaald.4 
Alida zou zelf echter niet in de gemeenteraad komen. 

Als scholier werd Martin lid van de in 1912 opgerichte Jonge-
lieden Geheelonthoudersbond, kortweg de JGOB.5 Deze ver-
eniging was een van vele die zich tegen drankmisbruik inzetten. 
Alcoholisme kwam door de sociale misère veel voor en was vol-
gens de socialisten een uitwas van het kapitalisme. Opvallend bij 
de JGOB was dat het volwassenen uitsloot, zoals de naam al aan-
gaf. Deze sterk groeiende bond organiseerde bijeenkomsten met 
redevoeringen, muziek, declamaties en tableaux vivants waar-
mee aan een religieus getint idealisme vorm werd gegeven. Het 
bondsorgaan Jonge Strijd hield zich vooral met abstinentie bezig. 
Er werden oplagen van veertienduizend exemplaren gehaald, wat 
destijds een indrukwekkend aantal was. Het blad werd door de 
leden op straat verkocht; ook colporteur Stam is met de fiets aan 
de hand geportretteerd. De JGOB keerde zich ook tegen tabak en 
was fel anti-militaristisch. De leden wilden buiten de kerk religieus 
zijn en buiten de partij socialistisch. De bond bracht een prole-
tarische sfeer met zich mee.6 Na de Russische revolutie hoopten 
de enthousiaste leden dat de tijd was aangebroken waarin hun 
ideeën over persoonlijke groei en maatschappelijke vooruitgang 
verwezenlijkt zouden worden. 
Voor hun ontplooiing was de psychiater, schrijver en maatschap-
pijhervormer Frederik van Eeden een baken. Zij herkenden zich-
zelf in De kleine Johannes, zijn sprookje vol maatschappijkritiek.7 
Van Eeden stichtte de binnenlandse kolonie Walden en baseerde 
zich daarbij op Leo Tolstoj, die een “vrije orde” voorstond: een 
anarchistisch stelsel, dat godsdienstig geïnspireerd was.
Van Eedens brochure Aan de vrije jeugd, vol ideeën over religie, 
seksualiteit en socialisme, werd in Jonge Strijd met instem-
ming besproken. Voor de JGOB hing zuiverheid samen met “het 
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beheersen van lagere begeerten en verlangens.” De bond stond 
wel een vrije omgang tussen de seksen voor, maar om dit accep-
tabel te maken werden de leden opgeroepen om niet met elkaar 
te flirten, maar kameraadschappelijk te zijn en te streven naar 
puriteinse waarden en een humanitaire geest. De revolutionaire 
literatuur van Van Eeden, Roland Holst en ook Herman Gorter 
werd door hen dan ook als stichtelijk opgevat. 
Twee jaar na de oprichting van de bond werd in Jonge Strijd de 
Purmerendse afdeling verwelkomd, die met achttien leden startte. 
Cato Stam was zeventien toen zij lid werd en haar adres voor de 
afdeling beschikbaar stelde. Haar broer volgde dit initiatief, waar-
schijnlijk tegelijk met zijn vriend Derk de Vries, die Cato in 1915 als 
afdelingssecretaris opvolgde. Stam zou zelf voor onbekende duur 
voorzitter van de afdeling worden.8 Terugkijkend bracht hij zijn 
lidmaatschap met de oorlogssituatie in verband:9 

“ Een van de eerste oogenblikken, welke ik me herinner, dat 
een groote indruk op mij maakte; het is geloof ik: het uit-
breken van de oorlog geweest. Die dagen, toen ik was te 
logeeren in Hillegom, zij zijn het geweest, waarop een schok 
in mijn leven gekomen is en ik langzamerhand mij heb toe-
gekeerd tot hen bij wien ik ontdekte een streven naar mooier, 
naar hoger. Vanaf die tijd ging ik op in J.G.O.B.”

Wat de uitbraak van het oorlogsgeweld voor Stam betekende, 
blijkt uit zijn levenslange afwijzing van het militarisme. 
Hij vulde schrift na schrift met persoonlijke notities, zodat zijn 
ongevormde handschrift binnen enkele jaren karakter zou krijgen. 
Uit zijn observaties blijkt zijn sociaal gevoel, dat bijvoorbeeld 
doorklinkt in de aforismen die hij aanhaalt: “Het kenmerk van 
den geest is geven – Annie Besant”, “De rijke wenscht meer als 
hij noodig heeft, meer als hij op kan en is dan nog niet tevreden 
en gelukkig” en “Eens zal het lichten.”10 In een aantekening van 
een jaar later: “En meenige jongen en meisje, die nooit anders 
gekend had dan ‘t dorre sombere bestaan van ’t armoe leve.”11 
Aangemoedigd door zijn geëngageerde ouders heeft Stam zijn 
idealisme alle ruimte gegeven. De oorlog had zijn kritiek op de 
dubbele moraal aangewakkerd en op de Lutheraanse voedings-
bodem groeiden religieus-revolutionaire en pacifistische ideeën. 
Methodisch schrijvend over maatschappelijk onrecht sterkte hij 
deze levensovertuiging.
In de plaatselijke afdeling van de JGOB hielp hij met het orga-
niseren van bijeenkomsten, lezingen en kampeerweekenden. 
Ook ontwierp hij affiches en gebruiksgrafiek in een aan Jongert 
ontleende stijl. Met De Vries maakte hij zijn schrijversdebuut in 
Jonge Strijd. Stam riep zijn lezers op om idealistisch te blijven 
en deed dit ook in zijn eigen blad, Levensverdieping. Blad tot 
jeugdverheffing, strevend naar reinheid. Dit tijdschrift werd met 
gemengde gevoelens ontvangen, omdat het naast Jonge Strijd 
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verscheen en daarmee de eenheid van de vereniging bedreigde.12 
Inhoudelijk was Levensverdieping verwant met Levenskracht, dat 
door de Rein Leven-Beweging werd uitgegeven. Deze eveneens 
door Tolstoj geïnspireerde idealisten pleitten voor pacifisme, 
vegetarisme, geheelonthouding en seksuele onthouding. Dit 
laatste hield in dat alleen heteroseksuele stellen die gevoelens 
van liefde deelden hun seksualiteit mochten beleven. Ook von-
den de Tolstojanen dat man en vrouw en zeker echtgenoten op 
gelijke voet moesten verkeren. In mei 1919 hield hun oprichter, 
de christen-anarchist Lodewijk van Mierop, in Purmerend een 
spreekbeurt. Het is geen vergezochte veronderstelling dat Stam 
zijn voordracht bijwoonde. 
In het openingsartikel van het eerste nummer van Levensverdieping, 
dat een half jaar later verscheen, noemt Stam de wereld opper-
vlakkig, banaal en leeg en hij vervolgt bevlogen:13 

“ Als wij zien langs de straten, op de scholen, in bioscopen en 
danszalen, hoe daar de jongens en meisjes binnen zijn ; als 
wij kennen ‘t laffe gescharrel, de dubbelzinnige gezegden 
en schuine moppen, dan komt ons jeugdhart in opstand, 
dan bruist ‘t in ons van verontwaardiging ; dan willen we 
heengaan naar hen, onze medejongeren, en zeggen dat wij 
willen een omgang tusschen jongens en meisjes met mooie 
oprechte bedoelingen ; dat wij een vriendenkring willen van 
jongens en meisjes die samengaan gesterkt door begrijpen 
en vertrouwen van elkander. 
Sept. ’19 Mart.”

De opvatting dat de bioscoop de zeden zou bederven was overi-
gens ook buiten de JGOB gemeengoed. In tien jaar tijd was film 
zo succesvol geworden, dat tegen “het bioscoopgevaar” gewaar-
schuwd werd.14 De inmiddels in het leven geroepen filmcensuur 
werd niet alleen door conservatieven gesteund. De bioscoopexploi-
tant in Purmerend, die nog met een reizend filmtheater de kermis-
sen had afgereisd, was zich ervan bewust dat het nieuwe medium 
moeizaam geaccepteerd werd. In 1919 adverteerde hij: “Alles wat 
vertoond wordt strijdt niet met de goede zeden of godsdienst.”15 
In een ander artikel in Levensverdieping verwoordt Stam weer 
zijn ideaal van zuiverheid en opofferingsgezindheid:16

“ Wij kunnen niet als zo velen ons ‘vermaken’ met kroeg en 
bioskoop, met biljarten en kaartspelen, met vieze moppen en 
dubbelzinnige gesprekken, maar wij willen het ware, echte, 
zuivere jeugdleven, zooals wij dat voelen als we ons van alle 
onnatuurlijke ‘genoegens’ onthouden. Wij willen uittrekken 
naar bosch en hei, naar zee en duin en weiland, wij willen 
genieten van al wat de natuur ons in zo’n overvloed te genie-
ten geeft, wij willen een zuivere, reine omgang tussen jon-
gens en meisjes, wij willen onze lichamen krachtig en gezond 
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maken, wij willen ons ontwikkelen niet tot politieke raddraai-
ers of in geld- en machtzucht vastzittende zakenmensen, niet 
tot mensen die alleen leven voor eigen plezier en welvaart, 
maar tot mensen die een open oog hebben voor het leed van 
anderen, die willen trachten niet alleen de mens persoonlik 
maar ook de verhouding tussen de mensen onderling, tot een 
mooie, zuivere te maken, wij willen mens én maatschappij 
opvoeren tot hoger, schoner leven.” 

Stam zou zijn leven lang een puriteinse inslag houden.
Het tweede nummer van Levensverdieping verscheen waarschijn-
lijk eind 1919 en heeft eveneens de gezwollen taal die deze jaren 
kenmerkt.17 Dwingend is de in deze editie gepubliceerde uitspraak 
van Van Eeden: “Daar waar de menschheid is – en haar weedom, 
daarheen leidt uw weg.”18 Stams eersteling heeft maar twee num-
mers bestaan.
Piet Mondriaan zou later over Stam opmerken dat hij op hem zo 
gedreven overkwam: “Mart Stam vind ik zeer sympathiek, zeer 
zuiver.”19 Hoewel Stam met zijn vastberadenheid een kind van zijn 
tijd was, viel zijn houding blijkbaar toch op. 

Stam trad echter niet alleen in publicaties naar buiten. Hij verte-
genwoordigde de JGOB bij tenminste één politieke bijeenkomst. 
Bij deze gelegenheid sprak een christen-socialistische politica 
over de oorlogskredieten, destijds een belangrijke kwestie. Hij 
stelde na afloop de enige vraag, over drankbestrijding. Stam had 
een stem met een normale toon, enigszins tegen het hoge regis-
ter aan.20 Hij sprak redelijk beschaafd Nederlands in een gematigd 
spreektempo en koos zijn woorden voorzichtig. Schuitemakers 
Purmerender Courant schreef: “Het publiek applaudisseerde maar 
toch was het een kranige daad van den heer Stam jr. om voor een 
volle vergadering uit te komen voor zijn mening, of men het wel 
of niet met hem eens is, de daad op zich zelf was sympathiek.”21 
Ook duikt zijn naam op in een krantenverslag van een JGOB-
bijeenkomst in de Beemster. Als voorzitter van dit samenzijn 
leidde hij een medelid in, die over het humanitaire karakter van 
de JGOB sprak en over zuiverheid, broederschap en schoonheid. 
Een tweede bericht, uit januari 1920, doet verslag van een bij-
eenkomst die door Stam werd geopend, wat door een muziekuit-
voering van zijn zus en latere zwager werd gevolgd. De journalist 
prees Stams “propagandarede”.22 Op deze avond in Amicitia op de 
Purmerendse Koemarkt werden de tableaux vivants ‘Afschuw’ en 
‘’t Moet’, een declamatie en een revue op toneel gebracht. 
Bij andere, onbekend gebleven gelegenheden hield Stam voor-
drachten, zoals ‘Kunst en kunstenaar’ en ‘Het gebed en de sociale 
gedachte – een schijnbare tegenstelling’.23 (afb. 2) In deze laatste 
redevoering uit april 1919 verklaart hij zich toegewijd aan het ide-
aal van de ‘Internationale’. Dit strijdlied, dat door Henriette Roland 
Holst in het Nederlands vertaald was, gold als het officiële lied 
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van de arbeidersbeweging en kent strofen als “De staat verdrukt, 
de wet is logen. / De rijkaard leeft zelfzuchtig voort.” Deze open-
hartigheid van Stam bleef een uitzondering, want hij heeft de 
revolutie publiekelijk maar weinig adhesie betuigd. 
Alcohol en tabak heeft Stam zijn leven lang laten staan. Ook zag 
hij lang af van het eten van vlees, eveneens bij wijze van absti-
nentie. In zijn kring was dat niet uitzonderlijk; het voorbeeld van 
Tolstoj of dat van de Vegetariërsbond die aan de JGOB gelieerd 
was, kan hem hebben beïnvloed. Een andere principiële afwijzing 
was het weigeren van de dienstplicht. Een belangrijke inspirator 
hiervoor was De Ligt.
Bart de Ligt was een filosoof die de geschiedenis als “wordende 
vrijheid” zag, omdat in zijn ogen de mens steeds verstandiger 
en zedelijker ging handelen. Hij was de uitgever van De Wapens 
Neder, een titel die een even grote oplage als Jonge Strijd had 
en vaak samen uitgevent werd. Als gewezen legerpredikant riep 
hij op tot het gebroken geweertje en geestelijke weerbaarheid. 
In september 1915 was mede dankzij hem een dienstweigerings-
manifest verschenen, dat door christen-socialisten, christen-anar-
chisten, sociaal-democraten en een groep rond Roland Holst was 
ondertekend. De regering ging tot vervolging over en De Ligt en 
andere pacifisten kregen gevangenisstraffen opgelegd. Inmiddels 
had De Ligts groeiende aanhang in Purmerend zich in drie groe-
peringen georganiseerd: de Anti-Militairistische Bond, Vrouwen 
voor Vrede en Vrede door Recht. Later kwam hier ook een afde-
ling bij van de anarchistische Internationale Anti-Militairistische 
Vereeniging, bekend van de leuze “Geen man en geen cent voor 
het leger”. Een brandende kwestie voor deze vereniging was 
het dienstweigeren. Communisten verwierpen dit strijdmiddel 
omdat zij het als een eenmansactie zagen, waar zij revolutionaire 
massa-acties voorstonden.24 Hoewel de JGOB antimilitaristisch 
was, schreef het bestuur dienstweigeren niet voor. Wel werd deze 
keuze na de Russische revolutie het ideaal.25 Van de vijfhonderd 
dienstweigeraars in de periode 1914-‘20 was een honderdtal lid 
van de JGOB. Als dienstplichtige stond Stam dan ook onder grote 
sociale druk om dit voorbeeld te volgen. 
Een andere spreker van landelijke bekendheid die Purmerend 
aandeed, was Kees Boeke. Deze onderwijshervormer stond aan 
de basis van de Broederschap in Christus, die sympathiseerde 
met de Russische revolutie, maar een Christelijke Internationale 
voor ogen had. De Boeke-beweging had een messiaanse toe-
komstverwachting en verkondigde tijdens drukbezochte discus-
sieavonden een nieuwe, geweldloze maatschappij. In oktober 
1919 hielden de Boekianen in het Purmerendse hotel Paradijs een 
avond met internationale sprekers.26 Opnieuw ligt het voor de 
hand dat Stam onder de aanwezigen was. 

In de JGOB leerden jongeren elkaar kennen. In Purmerend ont-
stonden voor Stam verschillende vriendschappen die van lange 
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duur zouden blijken, zoals met Ida Liefrinck die hij op een JGOB-
bijeenkomst ontmoette en die binnenhuisarchitecte zou wor-
den.27 Stam was op het moment, dat Liefrinck hem voor het eerst 
opmerkte, in het gezelschap van Boeke. 
Stams vriendschap met Derk de Vries kwam al even ter sprake. De 
Vries was een boekhouder die ook bij een timmerman in de leer 
was geweest en die Stam van de Stadstekenschool kende.28 Een 
ander lid van de JGOB was Ab Menist, die ook tot meubelmaker 
was opgeleid. De Vries en vooral Menist werden beiden poli-
tiek activist nadat zij voor dienstweigering een gevangenisstraf 
moesten ondergaan. Er is een verhaal overgeleverd, dat Stam 
Menist uit Fort Spijkerboor hielp ontsnappen, waar deze in 1918 
tien maanden celstraf uitzat.29 Enkele dagen later keerde Menist in 
deze gevangenis terug, en wel ongezien. Onder deze voorwaarde 
bleven absenties zonder gevolgen. 

Over Stams ontluikende liefdesleven is weinig overgeleverd, 
maar de spreekwoordelijke uitzondering vormen enkele zinnen 
die hij op de lange terugweg van een JGOB-bijeenkomst in de 
tram schreef over zijn kennismaking met een zekere Bep: “Dat ik 
gevonden had, dat in mijn leven gekomen was een vriend, een 
meisjes vriend, die met mij gelukkig kon zijn terwijl ook in mij 
leefde een voorgevoel van naderend geluk. (...) Het congres in 
Zwolle bracht voor mij dit groot gebeuren. (…) Fijne dagen vol 
mooie zuivere vurige geestdrift waren het geweest.”30 
De achternaam van Bep zal wel onbekend blijven, want ook 
Leni Lebeau – Stams latere echtgenote – was lid van de JGOB. 
Leni was één jaar ouder dan Stam en geboren in Nunspeet, in 
een arbeidersgezin. Zij was de oudste van drie kinderen. Het 
gezin trok naar Den Haag, maar toen Stam haar leerde kennen 
woonde ze in Haarlem. Zij was een blijmoedige vrouw, die op de 
Amsterdamse Dam op kantoor werkte en zich graag met poëzie 
bezighield. Ze was klein van stuk en komt op foto’s zachtaardig 
en spiritueel over. Haar grootmoeder had een vegetarisch eethuis 
in Den Haag wat destijds een noviteit was, en ook zette deze 
vrouw zich in voor de Nieuw Malthusiaanse Bond (Vereniging tot 
Bewuste Regeling van het Kindertal). 
Leni’s oom Chris Lebeau was een veelzijdig kunstenaar, die 
naam zou krijgen met zijn streng gestileerde toegepaste kunst. 
Hij was in Amsterdam in grote armoede opgegroeid en kon over 
de ellende van een ondergelopen kelderwoning meepraten. 
Lebeau was bevriend met De Ligt; voor de Internationale Anti-
Militairistische Vereeniging ontwierp hij propagandamateriaal. 
Ook hij was vegetariër en hij stond een principiële levenshouding 
voor. Stam kon het goed met deze markante vrijdenker vinden. 

Tegen de tijd dat Stam zijn beide studies halverwege 1919 
afrondde, liet hij Purmerend achter zich, waar het handjeklap 
van de veehandelaren hem twintig jaar vertrouwd was geweest. 
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Hij groeide op in een tijdsgewricht, waarin de samenleving veel 
traditionele opvattingen in snel tempo achter zich liet. De Eerste 
Wereldoorlog en de revolutionaire gebeurtenissen in Rusland en 
Duitsland hadden met een schok het besef teweeg gebracht dat 
de oude samenleving zou verdwijnen.31 Veel socialisten en zeker 
ook Stam verwachtten dat de dagen van het kapitalisme geteld 
waren en de burgerlijke wereld zou ineenstorten. Geëngageerde 
kunstenaars en architecten zagen hierin een kans om met hun 
avant-gardistische werk een betere samenleving op te bouwen. 
Ook Stam werd zich bewust van het spanningsveld tussen moder-
niteit en antimoderniteit, tussen de uitdagingen van de geïndus-
trialiseerde samenleving en pre-industriële denkpatronen. Rond 
zijn vertrek uit Purmerend schreef hij: “Wij hebben de nieuwe 
wereld te scheppen”.32 Het mag duidelijk zijn, dat hij daarbij niet 
uitsluitend op architectuur doelde, maar ook op de maatschappij 
als geheel. 
In het rijke politieke spectrum van partijen, verenigingen en groe-
peringen schaarde Stam zich eerder onder de christen-anarchisten 
dan dat hij zich tot het partijgebonden communisme aangetrok-
ken voelde. Hij stond weliswaar voor een radicale maatschappij-
hervorming, maar bloedvergieten wees hij af. Hij had geen band 
met de kerk, maar bepleitte wel een christelijk geïnspireerd 
ethisch reveil dat tot een egalitaire samenleving moest leiden. 
Enkele karaktereigenschappen die hem later zouden typeren, 
tekenden zich in deze jaren al af. Bij zijn optreden in de JGOB 
toonde hij geestdrift en zelfvertrouwen. Hij zat bijeenkomsten 
voor, hield voordrachten en mengde zich zonder schroom in het 
politieke debat.33 Zijn spreekvaardigheid werd opgemerkt en is 
later met zijn deels Lutherse achtergrond in verband gebracht.34 
Hij begon samen met vrienden een tijdschrift, zodat zijn denk-
beelden een eigen platform kregen. Levensverdieping verscheen 
overigens pas toen Stam al een half jaar uit Purmerend vertrok-
ken was. Overtuigd van de noodzaak tot vernieuwing zou hij werk 
maken van Van Eedens oproep om tegen het lijden van de mens-
heid in het geweer te komen. Hij wilde met zijn levenshouding 
anderen tot voorbeeld zijn. 
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Voor Mart Stam lag de wereld open. Hij bleef na afronding van de 
Normaalschool nog enkele maanden voor Jo van der Mey werken.1 
Nadat hij ook zijn middelbare acte bouwkunde behaald had, solli-
citeerde hij bij het Rotterdamse bureau Granpré Molière, Verhagen 
en Kok, mogelijk omdat deze architecten oplossingen zochten voor 
de woningnood.2 Overigens had hij meerdere sollicitaties lopen, 
zodat hij met wat toeval hier zijn loopbaan begon.3

Rotterdam, destijds een provinciaalse stad, hoopte zodra het eco-
nomisch tij keerde en de uit de oorlog achtergebleven mijnen in de 
Noordzee geveegd waren tot een metropool uit te groeien. Hiertoe 
werd om te beginnen de Waalhaven gegraven. De stad leefde op. 
De schoonheid van graansilo’s, baggermachines en kranen werd 
ontdekt en ook Stam zou de inspiratie van de Maasstad ondergaan.

ARCHITECTENbuREAu GRANPRé MOLIèRE, VERHAGEN EN kOk 
Nadat hij tijdens een fietsvakantie in de zomer van 1919 hoorde 
dat hij was aangenomen, trad Stam als bouwkundig tekenaar in 
dienst bij het jonge bureau aan de Kruiskade. Half oktober dat 
jaar vond hij een eigen woonruimte in de oude wijk Delfshaven, 
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Martin Stam, Brieven uit de cel, 1920.
Collectie IISG, Amsterdam
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mogelijk met hulp van zijn zus die een jaar eerder in Rotterdam 
was gaan wonen. Ook Leni Lebeau verhuisde naar Rotterdam. 
Stam was vlakbij Delfshaven getuige van de bouw van de wijk 
Oud-Mathenesse, die in de volksmond het Witte Dorp genoemd 
werd en waarin de Noodwoningenwet de eerste toepassing van 
enige omvang kreeg. De tijdelijke woningen werden ontworpen 
door J.J.P. Oud, die inmiddels aan de stedenbouwkundige dienst 
van Rotterdam was verbonden. 

Het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok telde 
slechts zes medewerkers, maar de werksituatie was er gecompli-
ceerder dan bij Van der Mey. Het boegbeeld was de invloedrijke 
architect Marinus Jan Granpré Molière, die bekend zou worden als 
de meest religieuze architect van zijn generatie en als aristocraat 
van de geest. Het bureau aan de Kruiskade zou in tien jaar tot het 
meest toonaangevende van Nederland uitgroeien.4 Het was een 
trefpunt voor vakgenoten. Er werd samengewerkt met Jos Klijnen, 
die zich met experimenten losmaakte van zijn eerdere, classicis-
tisch getinte vormentaal en in zijn architectuur en stedenbouw het 
oneindige wilde uitdrukken.5 Stam had bewondering voor diens 
omgang met de omliggende ruimte en respect voor de natuur, 
maar ook voor zijn eigenzinnigheid en charisma. Hij zag Klijnen als 
de meest artistieke architect van het moment.
Het tekort aan woningen ging architecten in deze tijd meer en 
meer bezighouden; dit bureau had vooral woningbouwprojecten 
in portefeuille. De Woningwet van 1902 had vergaande overheids-
bemoeienis mogelijk gemaakt, maar nog lang was effectieve steun 
van deze kant nog te verwaarlozen, zodat op een actievere rol 
werd aangedrongen. Vervolgens deed de Eerste Wereldoorlog de 
particuliere woningbouwmarkt instorten.6 Ook na de oorlog bleef 
het particuliere initiatief uit, zodat een woningcrisis ontstond en de 
overheid zich tenslotte in de woningproductie ging mengen. 
Tegen deze achtergrond vond een overgang plaats van kunst-
zinnige naar efficiënte woningbouw.7 Er was behoefte aan 
massawoningbouw, zodat architecten voor de opgave stonden 
om de opbouw in de woningen af te wisselen door middel van 
groepering, situering in de ruimte, plattegrond, vormgeving en 
kleurgebruik.8

De ruim opgezette arbeiderswijk Vreewijk in Rotterdam-Zuid was 
een van de eerste tuindorpen die rond 1920 in Nederland ontston-
den.9 Deze vorm van stadsuitbreiding was ontwikkeld in reactie 
op de woonellende die uit de industrialisatie voortkwam.10 De 
negentiende-eeuwse sociaal-utopist Ebenezer Howard ventileerde 
in Garden Cities of To-Morrow zijn afkeer van de stad. Hij stelde 
voor om nieuwe steden op het platteland te bouwen met als doel, 
industrieën uit de overbevolkte steden aan te trekken en arbeiders 
dicht bij hun werk te laten wonen. Deze zorgvuldig gebouwde 
steden moesten door een groene zoom omgeven worden, zodat 
de inwoners de voordelen van zowel stad als platteland hadden. 
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Howards ideeën leidden tot de ontwikkeling van twee tuinsteden 
in Engeland. Ook kreeg de tuinstadgedachte internationaal grote 
invloed op de volkshuisvesting. Bij deze tuinstadbeweging was 
ook Hendrik Berlage betrokken. Als socialistisch stedenbouw-
kundige was hij voor Stam een belangrijk voorbeeld.11 Granpré 
Molière zette zich samen met vakgenoten in voor “het tuin-
stad-idee op de stadsuitbreiding”.12 Zijn bureau introduceerde 
in Nederland dit alternatief voor de beruchte woonkazernes. 
Hij verklaarde echter geen aanhanger van Howards ideaal te 
zijn: “Een garden-city zou altijd een element blijven dat de stad 
vreemd is.”13 Zijn vennoot Pieter Verhagen, die zich als een van 
de eerste Nederlandse architecten op stedenbouw toelegde, had 
voor dit tuindorp schetsen gemaakt en wonen, industrie en land-
schap in een organisch verband gebracht.14 Nieuw was dat het 
tuindorp bij de stad aansloot in plaats van een zelfstandige een-
heid te vormen. Vreewijk zou bij voltooiing meer dan vijfduizend 
woningen tellen, kleine eengezinswoningen in een woonomge-
ving, die veel variëteit kende.15 Anders dan de architecten van de 
Amsterdamse school, die woningen vanuit de gevel ontwierpen, 
namen deze architecten de plattegrond als uitgangspunt.16 Het 
succes van deze aanpak drong internationaal door. Ongetwijfeld 
gaf net als Klijnen ook Verhagen Stam een richting aan. Het con-
cept van de stad die zich ruimtelijk opent heeft Stam van hem 
overgenomen.17 

Vreewijk was het grootste project dat het bureau onder handen had. 
Stam werd eerst op het beplantingsvoorstel gezet, zijn latere bijdra-
gen aan Vreewijk zijn anoniem gebleven. Het is evenmin bekend of 
hij bij andere opdrachten van Granpré Molière betrokken was. 
Stam gaf in die jaren blijk van een groeiend inzicht in steden-
bouw. Het mag namelijk worden aangenomen dat hij zijn eerste 
publicatie over architectuur aan Vreewijk wijdde. In januari 1922 
schreef namelijk een zekere S. in De Maasbode:18 

“ Intusschen kan een plan zeer boeiend zijn en zoo poëtisch 
als een voorjaarsmorgen, zonder reële praktische kwaliteiten 
blijft het papier en pleisterornament. Een stadsplan moet 
technisch en hygiënisch zijn en economisch ook verantwoord 
zijn. De eischen van het verkeer in al zijn vormen, van de 
publieken dienst, de riolering volgens economisch verant-
woordelijke systemen, maar ook de eischen van behoorlijk 
wonen, van welstand, van de goede profileering der bouw-
blokken, van parkontplooiing, zodat de bewoners zich er 
behaaglijk voelen.”

Stams functionalistische uitgangspunten klinken duidelijk door. 
Het laat zich raden waarom deze open brief anoniem bleef: hij 
wilde onafhankelijk blijven en de verhouding tot zijn werkgever 
niet compliceren. 
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Stam zei later over deze wijk: “Het plan voor Rotterdam-Zuid was 
van grote allure, hiervan is weinig terug te vinden in de uitein-
delijke uitgevoerde plannen.”19 Daarmee doelde hij op de vele 
bezuinigingen die de oorspronkelijke opzet hadden uitgekleed. 
Granpré Molière trok zich dergelijke kritiek aan: “de zuinigheid 
dwong ertoe, om alle verhardingen, stoepen, muren en alles 
wat stevigte voor het oog geeft, zoveel mogelijk te beperken en 
de armoede met het dekkleed der natuur te bemantelen (…).”20 
Tuindorp Vreewijk was voor Stam een kennismaking met de weer-
barstige praktijk, die de architect voor de harde keuzes stelt die hij 
later ook zou moeten maken. 

PROVOOSTHuIS, SCHEVENINGEN 
Stams leven kreeg een abrupte wending toen hij op 22 januari 
1920 in Rotterdam voor militaire dienst werd opgeroepen. Twee 
jaar eerder was hij op de Purmerendse Stadstekenschool gekeurd 
en later dat jaar opgeroepen om bij de militie te worden inge-
lijfd. 21 Hij kon echter bij de minister van oorlog uitstel bedingen, 
omdat hij aan het staatsexamen middelbare bouwkunde mee-
deed.22 Toen de foerier alsnog voor hem stond en hem officieel 
het uniform wilde uitreiken, zou hij gezegd hebben: “Dit vak wil 
ik niet leren.”23 Stam moest wel kiezen of delen, want de Wet 
Gewetensbezwaarden werd pas drie jaar later aangenomen. In 
een verklaring beriep hij zich op ethische gronden: “Ik weiger 
iedere vorm van militaire dienst, niet, omdat ik niet dienen, niet 
geven wil, maar juist omdat ik geven wil, al mijn energie en mijn 
leven. Omdat ik werken wil, met al mijn talenten, voor zover deze 
mij gegeven zijn.”24 Hij bracht naar voren dat hij Christus wilde 
dienen, misschien ook om zich daarmee in een gunstig daglicht te 
stellen.25 
Dienstweigeraars beriepen zich vaker op hun medemenselijkheid, 
wat de activiste Clara Wichmann destijds als volgt motiveerde: 
“Wie persoonlijk aan de wetten van zijn land den dienst weigert, 
die doet dit meestal niet alleen ter wille van zijn persoonlijkheid, 
maar ook ter wille van het hooger opvoeren van de gemeen-
schap, waar hij leeft.”26 Stam verscheen voor de krijgsraad, die 
dienstweigeren onvaderlandslievend vond. Wat hij op de zitting 
naar voren heeft gebracht, werd niet in het verslag opgenomen. 
Hoewel hij zich had voorgenomen om zich strijdbaar op te stel-
len, is hij mogelijk toch zo verstandig geweest om zijn toon te 
matigen. Hij werd namelijk aanvankelijk tot een detentie van zes 
maanden veroordeeld, een lichtere straf dan gemiddeld.27 
Stam was al vastgezet in het Provoosthuis, de militaire afdeling 
van de Scheveningse Strafgevangenis.28 Als celgenoot had hij een 
dienstweigeraar die hem verweet dat hij voor het gezag boog, 
omdat hij bereid was om stoelen te matten.29 Andere gevangenen 
schiften erwten, sloegen blik plat of pluisten touw. Stam ont-
wierp hier ook een gevangeniskapel ten behoeve van het Leger 
des Heils.30 Gezien het extra strenge gevangenisregime, dat voor 



44

Hoofdstuk 4

dienstweigeraars gold en waar isolering deel van uitmaakte, zal 
het onuitgevoerd zijn gebleven. Ook schreef hij het zestien pagi-
na’s tellende pamflet Brieven uit de cel, dat door de Internationale 
Anti-Militairistische Vereeniging werd gepubliceerd. (afb. 6) 
Pamfletten waren destijds een populair middel om maatschap-
pijkritische opvattingen te verspreiden. De activistische uitgever 
Hans Eikeboom had zelf ook voor dienstweigering vastgezeten. 
Wellicht kende Stam hem via Ab Menist, die met Eikeboom de 
cel had gedeeld en later bij hem had ingewoond.31 Eikebooms 
uitgeverij De Fakkel bracht “werken op sociaal, economisch, wijs-
gerig en artistiek gebied.”32 Het fonds omvatte publicaties over de 
Sovjet-Unie en brochures van De Ligt, naast pamfletten als ‘Het 
kwaad van de godsdienst’ en zo meer.
Brieven uit de cel is feitelijk Stams (ongeadresseerde) klaag-
zang over de eenzaamheid in gevangenschap. Onder kopjes 
als ‘geweld’ en ‘armoede’ droomt hij ervan om, verlost van 
zijn stramme bewakers, van de idyllische natuur te genieten. 
Terugkijkend op zijn rechtszitting schrijft hij:33 

“ Die heeren zaten mij te wachten, zich voelend machtig, zich 
voelend als meerdere. Zij zaten daar om mij te vonnissen 
– mij, die leven wilde volgens de stem uit de diepte van z’n 
hart. Zij, die zelf niet kenden de groote bezieling, opvallend 
diep uit ’t innerlijk. Voor hen stond ik en sterker voelde ik me 
sterker dan te voren brandde in mij ’t weten van naar een 
nieuwe wereld te willen en ik verlangde een leven te leiden 
van uiten en getuigen van al wat er aan mooie gedachten en 
mooi voelen in me rees.”

Hij ondertekent deze impressies met “Martinus Stam, dienstwei-
geraar”. Het is duidelijk dat hij niet alleen kracht uit zijn idealisme 
putte maar dat hij zichzelf ook moreel boven de krijgsraad verheven 
voelde. Dit superioriteitsgevoel zou hij vaker aan de dag leggen. 
Hij schreef en tekende veel in deze moeilijke tijd. Er bleef een 
schrift met 22 tekeningen bewaard, waarin hij bloemen natekende 
en een portret van zijn celgenoot schetste.34

Vanuit de cel werd Stam lid van Opbouw. Deze in het begin van 
1920 met een algemeen cultureel doel opgerichte vereniging 
stond voor Rotterdamse architecten en kunstenaars open.35 Het 
zou een grote invloed op het Nieuwe Bouwen krijgen. Granpré 
Molière, Klijnen en Leen van der Vlugt zetten er de toon. Nieuwe 
leden traden toe, zoals Cor van Eesteren, Han van Loghem en 
Oud. Opbouw bracht vakgenoten samen voor “onderlinge ontwik-
keling”, maar bundelde ook de krachten voor de maatschappelijke 
en kunstzinnige vernieuwing die zij voorstonden. 
Ook de JGOB was tijdens Stams gevangenschap bijeengekomen. 
De vereniging was over het anti-militarisme verdeeld geraakt. Er 
was een onverkwikkelijke richtingenstrijd tussen Roden en Blauwen 
(voor abstinentie) losgebarsten, die veel leden kostte. Ook Stam 
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heeft zijn lidmaatschap opgezegd, in de loop van 1920. Voortaan zou 
hij zijn idealisme binnen zijn vakgebied gestalte geven. 
Omdat de aanklager hoger beroep had aangetekend en Stam ook 
bij het Hof zijn zaak verloor, bleef hij uiteindelijk tien maanden 
gedetineerd. Hij was in gevangenschap tijdelijk ontslagen. Hij had 
echter definitief ontslagen kunnen worden, omdat hij tot meer 
dan zes maanden gevangenisstraf veroordeeld was.36 In novem-
ber 1920 kwam hij vrij. Omdat Stam zo streng bestraft was voor 
wat hij als een hoogstaand principe zag, zullen karaktertrekken als 
achterdocht en eenkennigheid versterkt zijn. 

HET WERk HERVAT
Stam werd in staat gesteld om op het architectenbureau de draad 
weer op te pikken. Zijn collega’s bleken ontzag voor zijn principi-
ele houding te hebben. Hij werkte verder aan het project Vreewijk 
en, in eigen tijd, aan een prijsvraag. Prijsvragen zouden hem zijn 
leven lang kansen op opdrachten bieden, maar vooral zijn experi-
menteerzin stimuleren. Hij zou vaak de handschoen opnemen en 
ook vaak te laat zijn inzending opsturen. Soms bleven de poste-
rijen in gebreke, maar ook zijn drang tot perfectie heeft hier een 
rol gespeeld. 
De al even genoemde prijsvraag voor de zuidwestelijke uitbrei-
ding van Den Haag was in 1920 uitgeschreven. Stams uitbrei-
dingsplan stond onder invloed van Verhagen en Klijnen.37 (afb. 32) 
Op de plattegrond waaieren de straten naar de rand van de stad 
uit, waar ze minder bebouwd zijn. Naar aanleiding van dit ont-
werp verklaarde hij later, dat net als in de architectuur ook in de 
stedenbouw “elke vorm van opsmuk of theatrale elementen” 
vermeden moet worden.38 Het ontwerp viel af. 
Stam zou naar verluidt later hebben beweerd, dat dit bureau de 
stedenbouwkundige opzet voor de regio IJsselmonde van dit 
door hem ontworpen stadsuitbreidingsplan had overgenomen.39 
Deze ontwerpen zijn gelijktijdig ontstaan.
In de herfst van 1921 kwamen, de één na de ander, twee jonge 
Zwitserse architecten langs op het bureau, Werner Moser en Hans 
Schmidt.40 Zij wilden de bloei van de Nederlandse bouwkunst 
ter plekke meemaken en namen daarom tijdelijk werk op voor-
aanstaande architectenbureaus aan. De architectuur ontwikkelde 
zich hier sneller dan in omliggende landen, omdat dit land buiten 
de oorlog was gebleven. De Amsterdamse School en De Stijl 
maakten de Nederlandse architectuur tot een exportartikel, zodat 
namen als Jan Duiker, Michel de Klerk en Willem Dudok interna-
tionaal rondgingen.41 De beide Zwitsers raakten hecht met Stam 
bevriend.42 Zij gingen zich schertsend “de drie musketiers” noe-
men. Moser, die een half jaar Stams collega bij Granpré Molière 
werd, stelde Stam voor aan Schmidt die bij Michiel Brinkman in 
het Rotterdamse Spangen werkte.43 Schmidt zocht de confrontatie 
met het establishment en wilde avant-gardistische architectuur 
in zijn vaderland verbreiden. Hij vond Stams uitbreidingsplan 
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voor Den Haag “Schwung” hebben.44 Twee jaar later zou hij Stam 
helpen om dit plan in het gezaghebbende vakblad Schweizerische 
Bauzeitung te publiceren.45 
In maart 1922 maakte Stam ook kennis met Werners vader Karl 
Moser.46 Deze maakte zijn eerste studiereis door Nederland om er 
de eigentijdse architectuur te leren kennen. Hij werd vooral door 
het werk van Dudok geraakt. Deze directeur van de Hilversumse 
gemeentedienst Publieke Werken werkte in navolging van Frank 
Lloyd Wright vernieuwend, maar hield toch tradities en plaatse-
lijke materialen in ere.47 
Karl Moser was een vooraanstaand architect, die veertig jaar 
met Stam scheelde maar voor nieuwe artistieke ontwikkelin-
gen open stond.48 Zijn werk was destijds nog classicistisch. Hij 
doceerde op de belangrijkste Zwitserse architectuuropleiding, de 
Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich. Hij loofde Stams 
tekentalent, maar merkte ook op dat diens idealisme het vermo-
gen om compromissen te sluiten in de weg stond. In zijn dagboek 
schreef hij over Stams “wantrouwen” en “radicale en veelvuldig 
persoonlijk kwetsende oordelen.”49 Dergelijke scherpe kritiek zou 
Stam vaker te horen krijgen: dan werd hem niet zonder reden 
verweten dat hij eenkennig, achterdochtig of tactloos was. 
Granpré Molière, die Stams aanleg voor stedenbouw als eerste 
heeft opgemerkt, herinnerde zich hem later als een medewerker 
die op het bureau gewaardeerd werd.50 Wel vond hij hem anders 
dan zijn collega’s, teveel op zichzelf om even een praatje mee te 
maken. Ook was Stam hem bijgebleven als iemand die altijd pre-
cies wilde weten waarom iets op een bepaalde manier ontworpen 
werd: “Waarom doe jij dat, waarom?”51 Hun gesprekken hadden 
architectuur in een nieuw daglicht geplaatst. 
Stams eerste werkervaring had in het teken van vraagstukken 
over woningen voor de massa en de groeiende stad gestaan. 
Hij had de realiteit ervaren van een modern stedenbouwpro-
ject, dat sociale misstanden moest tegengaan. Deze opgave 
sloot aan bij zijn visie op de toekomstige maatschappij. Vooral 
de zorgvuldige wijze waarop Granpré Molière zijn uitbreiding 
op de bestaande stad liet aansluiten, heeft Stam op weg gehol-
pen.52 Door de wegen te laten uitwaaieren, werd ruimte voor 
groenvoorzieningen gecreëerd. Stam zal zich gerealiseerd heb-
ben dat hij dicht bij het vuur heeft gezeten, wat de ontwikkelin-
gen in de sociale woningbouw en de stedenbouwkunde betreft. 
Over de architectuur van zijn mentor was hij echter minder 
te spreken, omdat hij vond dat deze de materialen te weinig 
toonde.53 Stam kon niet voorzien, dat Granpré Molière enkele 
jaren na zijn vertrek steeds meer zijn vergeestelijking wilde uit-
drukken en zich tot een toonaangevend traditionalistisch archi-
tect zou ontwikkelen.54 

Na alle kennismakingen leerde Stam tenslotte ook de wankele 
basis van zijn beroep kennen: de Nederlandse bouw stagneerde 
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als gevolg van een korte, maar diepe economische crisis, die zich 
in het begin van de jaren twintig internationaal voordeed, de 
zogeheten Kostencrisis.55 Het teruglopend aantal opdrachten bij 
het Rotterdamse bureau maakte ontslagen onvermijdelijk. Stam 
nam zelf ontslag en zou dit uit solidariteit met zijn kostwinnende 
collega’s hebben gedaan.56 Of saamhorigheidsgevoel werke-
lijk zijn voornaamste drijfveer was, is opnieuw een open vraag. 
Wellicht wilde Stam zijn blik gaan verruimen en werd het gewoon 
tijd voor hem om te gaan. Werner Moser en Hans Schmidt waren 
als gevolg van de crisis ook hun baan kwijtgeraakt.57 
Stam heeft keer op keer benadrukt dat hij de werkervaring bij 
het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok als erg leerzaam 
heeft ervaren. Hij had zich bezighouden met de verstedelijking 
die de westerse wereld transformeerde. De trek naar de stad 
leidde tot een woningcrisis, die de volksgezondheid ondermijnde 
en de maatschappij ontwrichtte.58 Als reactie daarop ontstond 
een nieuwe notie van stedenbouw, die leidde tot wereldwijde 
inspanningen om dit proces in goede banen te leiden. Ook Stam 
ging de gezonde stad als een ideaal zien en er strategieën voor 
ontwikkelen. 
Bij Granpré Molière kon Stam voortbouwen op het stedenbouw-
kundige werk van Berlage en hij kwam met architecten van naam 
in contact. Ook was hij zich met een eerste, anonieme publicatie 
op zijn vakgenoten gaan richten. Het was kortom een periode 
geweest, waarin hij met het vak vertrouwd raakte en ideeën 
opdeed. Na bijna drie jaar bij Granpré Molière, onderbroken door 
tien maanden cel, vertrok hij eind maart 1922 naar Berlijn.
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“ Ooit , vlak na de Eerste Wereldoorlog – Vele nouveau riches 
spreidden zichzelf wat uit en gaven opdracht voor nieuwe 
villa’s in de buitenwijken van Berlijn. 
In de Potsdamer Strasse, niet ver van de Potsdamer Platz, 
openden moderne artiesten een winkel om hun werk tentoon 
te stellen.  
D E R  S T U R M was een brandpunt voor alle kunstliefheb-
bers. Het was in die periode dat E G G E L I N G een abstracte 
film maakte, en ook H A N S  R I C H T E R was bezig met 
filmen, bouwen en componeren met abstracte elementen. 
Soms kwam Van Doesburg over vanuit Parijs en bleef ver-
scheidene weken. En ook L I S S I T Z K Y bewoog zich in deze 
kringen.”1 

Met deze woorden ter herinnering aan El Lissitzky schetst Stam 
hoe de modernistische kunstenaars zich in Berlijn verzamelden. 
De vertoning van Viking Eggelings Horizontal-Vertikal-Messe of 
anders die van Rhythmus 21 van de dadaïst Richter lijkt zijn afkeer 
van bioscopen weggenomen te hebben. Over Eggelings film 
werd door Theo van Doesburg in De Stijl geschreven, waarmee hij 
de toch al sterke aantrekkingskracht van Berlijn op de avant-garde 
verder vergrootte. 
Berlijn was een centrum van opeenvolgende, elkaar soms over-
lappende kunststromingen, zoals het expressionisme, futurisme, 
kubisme, dadaïsme, constructivisme en de Nieuwe Zakelijkheid, 
die zich ook in literatuur, journalistiek, architectuur, woninginrich-
ting, fotografie, toneel, muziek en film lieten gelden. De galerie Der 
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Afb. 7
Bauhaus-tentoonstelling in het 
bauhaus, Weimar met vlnr werk van 
Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam 
en Walter Gropius, 1923.
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Sturm was al enige jaren de bruisende plek van samenkomst voor 
kunstenaars. Afgaande op de uitgelaten groepsportretten was het 
er alle dagen feest. Volgens de overlevering leerde Stam hier de 
dadaïsten George Grosz en Sophie en Hans Arp kennen.2 
Hij was naar Berlijn gereisd met het plan om er enige maanden te 
blijven.3 Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Leni Lebeau hem 
vergezelde. In Berlijn gold wel een vrijere seksuele moraal dan in 
Nederland, waar ongehuwd samenwonen nog erg ongebruikelijk 
was.4

Stam arriveerde in een stad die tussen hoop en vrees leefde. 
Berlijn, dat rond de eeuwwisseling nog twee miljoen inwoners 
telde, was twintig jaar later na Londen en New York in omvang 
de derde stad in de wereld en heette “Ooststation van Europa” 
vanwege de vele Oost-Europeanen die er arriveerden.5 De hoog-
gespannen verwachtingen werden in de openbare gebouwen 
weerspiegeld, want architecten als Behrens, Gropius, Häring, 
Luckhart, Poelzig, Scharoun en Max Taut hadden de stad een 
modern aanzien gegeven, tot fascinatie van Stam. 
Het verslagen en getraumatiseerde Duitsland was echter eco-
nomisch tot stilstand gekomen.6 Drie opstanden op rij tekenden 
de volkswoede over de verloren oorlog. Dankzij de toenemende 
armoede en chaos kreeg het spenglerisme steeds meer invloed. 
Volgens Oswald Spengler, die in 1922 Der Untergang des 
Abendlandes voltooid had, zou de ontwrichte maatschappij aan 
de onlangs geïdentificeerde schizofrenie lijden. Walter Gropius, 
oprichter en directeur van het Bauhaus, vond dat er méér dan een 
oorlog verloren was: in zijn ogen had een wereld opgehouden te 
bestaan.7 Deze visie paste in het groeiende Aufbruchgefühl, een 
verlangen naar een kentering, naar breken en opnieuw beginnen. 
Velen zochten net als deze architect naar een nieuw mensbeeld 
dat aan deze opleving recht deed. Parallel hieraan werd naar een 
nieuw kunstbegrip in de architectuur gezocht.8 Politiek en kunst 
raakten nauw verweven en het Berlijnse kunstleven kreeg na 
de Eerste Wereldoorlog een uitgesproken links-politiek karakter. 
In deze vernieuwingsdrang werden architecten aangemoedigd 
om historiserende stijlen zoals neogotiek, neorenaissance en 
neobarok los te laten, waar ze vaak aan toegaven omdat ze met 
wrokgevoelens kampten. De dadaïsten maakten in hun hang naar 
schoonheid en het sublieme de fiets tot metafoor voor het machi-
netijdperk. Met name de Berlijnse dadaïsten bespotten de burger-
lijke moraal, bijvoorbeeld in de Erste Internationale Dada-Messe 
waar “antikunst” getoond werd – Stam zou later, zonder direct 
verband, tot “anti-kunstenaar” uitgeroepen worden.9 Twee organi-
satoren van deze spraakmakende tentoonstelling, John Heartfield 
en Grosz, poseerden met het bord “Die Kunst ist tot. Es lebe die 
neue Maschinenkunst Tatlins.” Volgens de pers werd hier de grens 
van de waanzin overschreden. Berlijnse dadaïsten zoals Kurt 
Schwitters en Grosz stonden bovendien als communisten bekend. 
Onder de talloze Russische ballingen die de stad rond 1922 telde, 
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waren veel kunstenaars onder wie Chagall, Gabo en zijn broer 
Pevnser, Altman, Ehrenburg, Kandinsky en Meyerhold.10 Van 
recente datum was het constructivisme, een beweging die uit 
het suprematisme was voortgekomen en zich ook hier manifes-
teerde. De grondlegger van dit suprematisme, Kazimir Malevich, 
beschouwde het als de taak van de kunstenaar om de onzicht-
bare werkelijkheid – “de wereld van de voorwerpsloosheid” – te 
verbeelden, waarvoor hij eenvoudige geometrische vormen en 
heldere kleuren benutte.11 De constructivisten verwierpen het art 
pour l’art, waren maatschappelijk georiënteerd en vonden voor 
elk sociaal probleem een oplossing met behulp van techniek en 
organisatie oftewel een “constructie”. Zij bereikten het publiek via 
eigen media zoals posters, fotografie, film en decorontwerpen. 
Stam was geïntrigeerd, maar hij vond hun kunst “merkwaardig”.
Het kunstwerk dat de opkomst van het constructivisme het sterkst 
stimuleerde was het Monument van de Derde Internationale, dat 
Vladimir Tatlin als een vierhonderd meter hoge, draaiende toren 
had bedoeld. Deze dubbele helix werd eind 1920 als een negen 
meter hoog schaalmodel gerealiseerd. De toren droeg bij tot het 
groeiende bewustzijn van deze dagen, dat de technologische ver-
nieuwing de ontwikkeling van de mensheid in een stroomversnel-
ling zou brengen.12 Het constructivisme werd de officiële kunst 
van de Russische revolutie, zij het voor korte tijd. 
Lissitzky – architect, kunstenaar – realiseerde weliswaar geen 
bouwwerken, maar bracht dankzij zijn grote veelzijdigheid als 
stimulator veel tot stand. Lissitzky was negen jaar ouder dan 
Stam en drie maanden voor hem in Berlijn aangekomen, waar 
hij overal met een pijp en een grote bonte pet verscheen.13 Er 
is gesuggereerd dat hij opdracht had om een communistische 
machtsovername voor te bereiden. Zeker is, dat Lenin twee jaar 
eerder een internationale campagne had aangekondigd met als 
doel de arbeider een revolutionair schoonheidsideaal bij te bren-
gen, geïnspireerd op de bouw van een moderne, geïndustriali-
seerde maatschappij. Aan deze zogeheten proletkult gaf de mach-
tige volkscommissaris Anatole Lunacharski gestalte door middel 
van een gelijknamig experimenteel instituut voor proletarische 
cultuur. Hij propageerde de heilstaat met gevoel voor drama en 
benutte daarvoor schuttingen, maar ook museumwanden. Vast 
staat bovendien dat Lunacharski Lissitzky heeft benaderd toen 
deze doceerde aan de Vkhutemas, de in 1920 in Moskou opge-
richte kunstschool. Lissitzky had tijdens reizen veel avant-gardi-
sche kunstenaars leren kennen en had, energiek en ideeënrijk als 
hij was, veel vrienden gemaakt. Hij was aan de partij toegewijd 
en kon als weinig anderen de principes van de Sovjetkunst en 
–architectuur uitdragen, wat niet alleen door Lunacharski werd 
opgemerkt. Een legende wil dat Lenin hem eens opzocht en zei: 
“Ik begrijp er wel niets van, maar ik zou toch maar doorwerken.”14 
Of Lissitzky met het constructivisme het belang van zijn regering 
voor ogen had is niet aangetoond, evenmin als de intentie om 
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kunstenaars voor de Russische zaak te winnen of om de revolutie 
te verspreiden.15 Juist omdat hij in Duitsland níet voortdurend 
steun voor de revolutie vroeg, kon hij revolutionaire krachten ver-
zamelen.16 Hij zal net als andere emigrantenkunstenaars in Berlijn 
zijn uitlatingen gematigd hebben, omdat hij zich van zijn wankele 
positie bewust was.17 
Even voorzichtig was bijvoorbeeld László Moholy-Nagy, die in 
Hongarije tot een collectieve maatschappij had opgeroepen in 
pamfletten, die artistiek én politiek revolutionair waren. Eenmaal 
in Duitsland zwakte deze kunstenaar zijn pleidooi voor maat-
schappelijke hervorming af. In Nederland paste Hendrik Berlage 
dezelfde tactiek van afzijdigheid toe.18 Berlage dacht historisch- 
materialistisch en ging er dus vanuit dat proletarische kunst pas 
kon ontstaan nadat de productieverhoudingen zich gewijzigd 
hadden, maar hij vermeed politieke uitspraken.19 Stam, die deze 
tactiek mogelijk van hem heeft afgekeken, zou net zo behoedzaam 
blijven door alleen binnen zijn vakgebied maatschappelijke veran-
deringen te bepleiten. Desalniettemin wist de goede verstaander 
waar hij voor stond. 
Lissitzky kreeg hoe dan ook een grote rol in de verbreiding van het 
constructivisme, al geldt Van Doesburg als de eerste propagandist 
van deze beweging in Duitsland. De twee zagen elkaar op congres-
sen van deze kunststroming, waar humoristische groepsportret-
ten van getuigen. Lissitzky, Hans Arp, Cor van Eesteren, Richter, 
Moholy-Nagy, Van Doesburg en anderen zwaaien met hoeden en 
wandelstokken, terwijl Tristan Tzara Nelly van Doesburg een hand-
kus geeft. Stam heeft deze bijeenkomsten niet bijgewoond. 
Op het eerste congres, dat van de Unie van Internationale 
Progressieve Kunstenaars eind mei 1922, was een “internatio-
nale” het doel. Maar Van Doesburg, Richter en Lissitzky vroegen 
zich af in hoeverre bijvoorbeeld de expressionisten nog modern 
waren. Daarop vormden zij de exclusieve Constructivistische 
Internationale en richtten het kritische tijdschrift G. Zeitschrift für 
elementare Gestaltung op.20 Ludwig Mies van der Rohe gold als 
de sterkste persoonlijkheid in de kring rond dit blad, waartoe ook 
Arp, Benjamin, Hilberseimer, Gabo, Grosz en Man Ray behoor-
den.21 Mies van der Rohe schreef voor G. enkele korte artikelen, 
maar er werd ook over de abstracte films van Richter en Eggeling, 
de klankgedichten van Schwitters en Man Rays fotografie 
geschreven.22 G. beleefde slechts vijf nummers.
Een jaar eerder had Lissitzky het drietalige Veshch/Gegenstand/
Objet het licht doen zien.23 Dit tijdschrift informeerde westerse 
lezers over Russische kunst en andersom. Het droeg de ideeën 
van het constructivisme uit, maar ging aan maatschappelijke 
ontwikkelingen voorbij. Lissitzky plaatste een zwarte cirkel en een 
zwart vierkant op de cover van het eerste nummer om naar de 
geometrische ideeënwereld van het suprematisme te verwijzen. 
In de weinige nummers die verschenen haalde hij veel cultuur-
dragers over om een bijdrage te schrijven.24 
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Stam trof Lissitzky in de herfst van 1922 in Galerie van Diemen & 
Co. op de drukke Unter den Linden. Er wordt meestal aangenomen 
dat zij elkaar hier voor het eerst ontmoetten, maar mogelijk hadden 
zij al twee jaar eerder kennis gemaakt.25 De twee sloten vriend-
schap, zodat zij vanwege hun grote verschil in lichaamslengte als 
een komisch duo werden gezien.26 Als geen ander zou Lissitzky 
Stam met de constructivistische architectuur vertrouwd maken. 
Lissitzky had een bescheiden rol in de Erste Russische 
Kunstausstellung in de genoemde galerie.27 Deze tentoonstelling 
was mogelijk geworden nadat Duitsland na een jarenlange inter-
nationale boycot de Sovjet-Unie erkend had. Geëxposeerd werd 
onder meer suprematisch werk van Malevich en experimenteel 
beeldhouwwerk van Alexander Rodchenko en Tatlin. Lissitzky was 
zelf met de schilderijen Stadt, Proun 2c en Proun 19d vertegen-
woordigd. Gabo wilde er uitdrukken dat hij massa niet langer als 
belangrijkste ruimtelijke element zag.28 Op een trapezium stond 
zijn Constructed torso. Ook had hij de drie zalen op constructi-
vistische wijze vormgegeven. Het vernieuwende karakter hiervan 
werd door Van Doesburg als volgt verwoord: “Deze nieuwe eisch 
om te demonstreeren, inplaats van te ëxposeeren werd voor het 
eerst (…) door de constructivisten onder woorden gebracht.”29 
In het voorjaar van 1923 werd de Eerste Russische Kunst-
ausstellung naar het Amsterdamse Stedelijk Museum gehaald.30 
Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij het Algemeen 
Comité voor Economische Opbouw van Rusland, waarin onder 
anderen J.J.P. Oud zitting had.31 De opbrengst ging ten bate van 
de hongersnood in Rusland, die al eerder ter sprake kwam.
Lissitzky’s prounen kregen veel belangstelling. Het Russische 
woord proun (uitgesproken pro-oen) is het acroniem voor het 
Russische ‘Project voor de Affirmatie van het Nieuwe’ waarmee 
hij tussen 1919 en 1927 zijn werk aanduidde. Proun is echter ook 
een samenvoeging van ‘Pro’ en ‘Unovis’ (Voor de nieuwe kunst) 
of van ‘Pro’ en ‘Unovus’ (Voor de school van de nieuwe kunst).32 
Tenslotte betekent het ‘voorwerp’. Prounen zijn originele architec-
turale ordeningen in verschillende technieken op het platte vlak, 
die Lissitzky voortdurend verfijnde. Zij geven ruimte een nieuwe 
betekenis. Hij zag ze als metafoor voor de maatschappelijke trans-
formatie, die de Russische revolutie teweeg had gebracht. Begin 
jaren twintig werd het maken van schilderijen vaak als elitair afge-
wezen en ook Lissitzky zou het ingelijste doek passé verklaren, 
maar hij bleef wel op deze wijze zijn utopische ideeën uitdragen.33 
Stam zou veel inspiratie uit Lissitzky’s vormentaal putten:34 

“ Drie dimensies, maar alle lijnen en alle vlakken verdwijnen in 
een eindeloze ruimte.”

Lissitzky’s oneindigheid kreeg twee jaar later een echo, toen 
Stam samen met Hans Schmidt ‘Der Raum’ schreef: “De ruimte 
heeft geen dimensies – hij heeft geen hoogte, geen diepte, geen 
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breedte. Het is ruimte – is overal, door alles, om alles.”35 Ook Van 
Doesburg en Sigfried Giedion, wiens architectuurkritiek nog uit-
gebreid aan bod zal komen, gingen het belang van tijd en ruimte 
voor de architectuurervaring inzien, zoals deze factoren eerder 
voor kubistische kunst van bijzondere betekenis waren.36

bERLIjNSE WERkGEVERS 
Stam had woonruimte in Berlin-Wilmersdorf gevonden, op loop-
afstand van Der Sturm. Gezien de onzekere economie waren zijn 
kansen op werk niet groot. 
In de zomer van 1922 onderbrak hij zijn verblijf voor een reis 
naar Nederland. Op 3 juli, een regenachtige maandag, trouwde 
hij met Leni. Het huwelijk werd in Haarlem voltrokken, de woon-
plaats van haar ouders, die aanwezig waren. Ook haar oom Chris 
Lebeau woonde hier destijds; waarschijnlijk heeft ook hij het 
huwelijk bijgewoond. In de eerste week van juli vertrok het echt-
paar naar Berlijn.
Stam zou door architecten van naam ingehuurd worden, 
maar dit gebeurde waarschijnlijk steeds op projectbasis. Eerst 
kon hij beginnen bij het bureau van Werner von Walthausen. 
Von Walthausen had met Mies van der Rohe en Behrens gewerkt, 
wat Stam moet hebben aangesproken.37 Von Walthausen stond 
echter als traditioneel bekend. Stam was slechts enkele weken 
aan zijn bureau verbonden. Het is onbekend aan welke projecten 
hij hier werkte en ook de reden voor de korte duur van dit werk-
verband is onopgehelderd. Von Walthausen heeft redelijk wat 
gebouwd, maar is als architect niet echt doorgebroken.
Na Von Walthausen en met diens aanbeveling kon Stam bij het 
bureau Brüder Taut und F. Hoffmanns Architekten terecht, waar hij 
als bouwkundig tekenaar onder de hoede van Max Taut kwam. 
Deze was een man van de praktijk, voor wie de sociale compo-
nent van het bouwen minstens zo belangrijk was als de techni-
sche.38 In 1911 had hij zich vrij gevestigd. Hij zou een invloedrijk 
architect worden en veel bouwwerken op zijn naam zetten. 
Zonder dat hij de vormentaal overnam, werd Max Taut sterk door 
het expressionisme beïnvloed.39 Over zijn uitbundige stijl schreef 
Stam later: “M a x  T a u t (…) construeerde een begraafplaats 
– met een bijdrage van beeldhouwer B e l l i n g . Zelfs bij het 
ontwerpen van deze begraafplaats werden nieuwe paden inge-
slagen.”40 Dit expressionistische grafmonument voor de familie 
Wissinger is een blauw, rood en goud geschilderd betonnen 
staketsel op de begraafplaats Stahnsdorf bij Berlijn. Het is een 
van de weinige uitgevoerde ontwerpen, die in verband worden 
gebracht met de Frühlicht-beweging, waarover zo meer. 
Net als deze betonnen arcade kreeg ook Max Tauts kantoor van de 
Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADBG) een naar buiten 
gekeerde constructie.41 Dit was de eerste consequente rasterstaal-
betonbouw in Berlijn. Het baarde opzien en bezorgde Taut naams-
bekendheid. Uit de overlevering is bekend, dat Stam het ontwerp 
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van de voorgevel voor zijn rekening nam.42 Voor een soortgelijke, 
in mondelinge traditie doorgegeven toeschrijving over Tauts 
Boekdrukkershuis ontbreekt eveneens een schriftelijke bron, die 
de bewering staaft.43 Over de wijze waarop Stam voor Taut ont-
worpen had, kreeg hij later gemengde gevoelens. Hij schreef aan 
Werner Moser: “Sommige dingen in z’n buro vond ik toen ik het 
tekende goed, ik was het met hem eens, thans weet ik dat ’t z’n 
invloed was die het me goed deed vinden.”44 
Bruno Taut, Max’ oudere broer, was waarschijnlijk Stams introduc-
tie tot de Frühlicht-beweging. Bruno Taut werkte op dezelfde etage 
als zijn broer, maar kon vanwege contractuele verplichtingen 
geen nieuwe opdrachten aannemen. Hij was naast architect ook 
kunstenaar. Hij sloeg utopische wegen in en kwam tot een ideolo-
gie met anarchistische trekken.45 Hij zag een grote toekomst voor 
glas in de architectuur. In 1919 schreef hij Die Stadtkrone, een 
stedenbouwkundige visie waarin pagodes en tempels domineren. 
Hij groepeerde zijn toekomstige stad rond een zwevende toren 
van glas, die de spirituele aspiraties van de bewoners uitdrukt.46 
Als verklaard tegenstander van het urbanisme wilde Bruno 
Taut de steden ontbinden, zodat hij een trek naar het platteland 
bepleitte. Hij ontwierp het kleine tuindorp Falkenberg bij Berlijn 
en werkte ten tijde van Stams dienstverband voor de gemeente 
Maagdenburg.47 Bruno Taut was net als zijn broer en Gropius 
een initiatiefnemer van de Arbeitsrat für Kunst, een adviesor-
gaan op het gebied van de nieuwe architectuur, kunstpedagogiek 
en cultuurpolitiek.48 Van zijn hand is het manifest, dat verklaart: 
“Kunst zal niet langer het genoegen van weinigen [zal] dienen, 
maar het leven en het geluk van de massa.”49 Met anderen bracht 
Bruno Taut Stam in contact met het constructivisme en het 
functionalisme.50 
Vanaf de herfst van 1921 verscheen onder zijn leiding Frühlicht. 
Eine Folge für die Verwirklichung des neuen Baugedankens 
viermaal als kwartaalblad. Deze nummers beslaan in totaal 121 
pagina’s. Stam schreef over de groep rond Frühlicht:51 

“ B r u n o  T a u t , en een even actieve groep rond hem, wist 
ieders aandacht te pakken en vast te houden, met zijn bouw-
kundige plannen voor kristallen gebouwen, heiligdommen en 
tempels van glas en kristal; een architectuur van licht en kleur. 
(...) In Maagdenburg bracht Bruno Taut belangrijke kleur-
ideeën ten uitvoer. Hij volbracht zijn moedige experimenten 
in stadsplanning en in complete straten, en bovendien in het 
interieur van gebouwen.”

  
In Frühlicht werd veel van deze fascinerende glasarchitectuur 
getoond.52 Mies van der Rohe schreef hier over de glazen wol-
kenkrabber die hij ontworpen had: “De enige in de plattegrond 
vaststaande onderdelen zijn de trappen en de liftschachten. Alle 
andere onderdelen van het basisontwerp zullen aan de eisen 
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van de tijd aangepast en in glas uitgevoerd worden.”53 Max Taut 
ontwierp voor dit tijdschrift de eerste cover. Hier bepalen plant-
vormen en landschappen zijn architectuur. Ook zijn ontwerp 
Betonhallen werd in dit blad gepubliceerd.54 Stam bewerkte een 
schets van Tauts Betonhallen, waaruit blijkt dat diens expressi-
onisme hem wel degelijk bezighield.55 Hoewel hij net als Max 
Taut een rationele architectuur nastreefde, kwam hij tot andere 
oplossingen. 
Ook J.J.P. Oud schreef in Frühlicht. Hij pleitte voor een beeldende 
kunst, die op maatschappelijke gronden zakelijk moest zijn. Zijn 
Purmerendse fabriek werd eens te meer afgebeeld, in schril 
contrast met de “Kosmische Architekturfantasmogorieën” die het 
blad vulden. 
Hoewel er verondersteld is dat Stam bijdragen aan Frühlicht heeft 
geleverd, is dit niet aangetoond. Wel klinkt het transparante en 
lyrische van de glasarchitectuur in zijn latere werk door. 
Kunsttijdschriften als Frühlicht, maar ook De Stijl, l’Esprit 
Nouveau en Cahiers d’Art verspreidden in deze periode de ideeën 
van de avant-garde. Tentoonstellingen als die van Van Eesteren 
en Van Doesburg in Galerie de l’Effort Moderne – Parijs, oktober 
1923 – versterkten het beeld van een Europese beweging net 
als het verschijnen van Vers une architecture van Le Corbusier. 
In deze bundel artikelen uit l’Esprit nouveau bepleit de Frans-
Zwitserse architect een radicale breuk met de negentiende- 
eeuwse stijlarchitectuur en een open geest voor “het machine-
tijdperk”. Het blad had als ondertitel Revue internationale illustrée 
de l’activité contemporaine, arts, lettres, sciences, architecture en 
wilde een breed publiek aanspreken. Tegenwoordig worden deze 
uitgaven als loten van één stam ervaren, maar de rivaliserende 
groepen veroordeelden elkaars verrichtingen sterk.56

Tenslotte is bekend dat Stam op het bureau van de invloedrijke 
architect Hans Poelzig heeft gewerkt. Slechts twee bronnen 
tonen dit aan. Terugkijkend heeft Stam aan de ontwerper Heinz 
Rasch geschreven: “(...) zoals je weet, kon ik werken en dienen 
bij Poelzig, Taut, Moser, Molière, Van der Vlugt en anderen en heb 
daarbij veel geleerd.”57 Voorts heeft Werner Moser in een brief 
aangegeven dat Stam bij Poelzig werkte.58 
Poelzig was al vele jaren een prominent architect en had jonge 
vakgenoten zoals Gropius, Mendelsohn en Scharoun beïnvloed.59 
Een belangrijk thema in zijn projecten is transparantie, die hij in 
massieve volumes naar voren haalde. Zijn expressieve architec-
tuur kon aan middeleeuwse fortificaties denken, maar ook aan de 
geologische wereld van stalactieten en stalagmieten.
Zijn mysterieuze vormen citeren uit film en theater.60 Hij was tot 
een uiterst expressionistische bouwstijl gekomen, maar tegelijk 
kreeg Poelzig naam als pionier in de toepassing van gewapend 
beton in de woningbouw.61 
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In zijn Berlijnse tijd maakte Stam in het kader van prijsvragen 
drie ontwerpen. Het meest bekend werd dat voor het kantoor-
gebouw Börsenhof in de wijk Köningsberg.62 (afb. 34 en 35) Dit 
ontwerp maakte hij waarschijnlijk zelfstandig. Behalve het uiter-
lijk geldt ook het kenmerkende betonskelet, het zogeheten por-
taalframe, als vernieuwend.63 De constructie levert extra vloer-
oppervlakte op, omdat de draagkracht van de pilaren optimaal 
benut wordt zodat er weinig nodig zijn. Het gebouw is verwant 
aan het ontwerp Città Nuova van Antonio Sant’Elia uit 1915. Deze 
futurist, die twee jaar later sneuvelde, tekende gebouwen voor 
een toekomstige stad, die dezelfde geest ademen en even pre-
cies getekend zijn. 
Het werk van Sant’Elia was nauwelijks in Nederland doorge-
drongen, maar het kreeg zeker invloed in de kring rond het 
tijdschrift G. Italiaanse futuristen streefden naar het loslaten van 
bestaande esthetische opvattingen, omdat zij artistiek vorm wil-
den geven aan de sensatie die beweging teweegbrengt.64 Zij rea-
geerden op de transformatie, die een gevolg was van de indus-
trialisatie en de groei van metropolen en verbeeldden immense, 
beweeglijke en zelfs verplaatsbare steden, alles even dynamisch. 
Zij maakten gebouwen als “gigantische machines”: als verwron-
gen, biomorfische structuren.65 Voor deze grootse visie formuleer-
den zij nieuwe functionele en symbolische vereisten. 
Wellicht kende Stam het artikel van Robert van ’t Hoff over de ont-
werpen voor de Città Nuova, dat drie jaar na hun totstandkoming 
in De Stijl gepubliceerd werd. Van ’t Hoff wees op het belang van 
deze architect voor de internationale kunstbeweging, omdat deze 
een afkeer van academische bouwkunst had: “Sant’ Elia verkon-
digde het volgende: Dat de architect der toekomst is de architect 
van de berekening, van den durf en den eenvoud, de architect van 
het gewapend beton, het ijzer, het glas, het karton en van al die 
surrogaten van hout en steen waardoor het maximum van elasti-
citeit en lichtheid verkregen wordt.”66 
Volgens Stam kwam Sant’Elia tot de meest economische bouwwijze 
voor kantoren en woningen. Stam zou hem later ook in verband 
met Le Corbusiers Dom-Ino huis brengen, vanwege het betonske-
let.67 (afb. 42) Ook zag hij overeenkomsten met werk van Mies van 
der Rohe, waaronder diens glazen wolkenkrabber.68 (afb. 42)

Over het ontwerp voor Börsenhof zou hij later schrijven:69 

“ Iedere opgave biedt de gelegenheid om de aesthetische 
verzorging vaarwel te zeggen, om de uiterlijke schoone ver-
houding te vergeten en te komen tot studie der opgave op 
grond slechts van haar functies. Ik weet, dat in dit werk resten 
aanwezig zijn van de periode der mooimakerij; het zijn in den 
regel die elementen die het meest waardering vinden. De 
beste dingen zijn echter ten allen tijde die, welke niet opval-
len dan door hun anspruchslose juistheid. Het belangrijke in 
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iedere opgave is datgene, wat niet den maker, den ontwerper 
verraadt, maar dat wat zakelijk en onpersoonlijk is.”

Dit ontwerp kreeg vanaf 1923 bekendheid.70 In het voorjaar 
werd het in het torenhuizennummer van Wendingen afgebeeld. 
Wendingen, maandblad voor bouwen en sieren was vijf jaar 
eerder door Architectura et Amicitia onder leiding van Hendrik 
Wijdeveld opgezet. Acht keer per jaar verscheen een themanum-
mer in een oplage tot dertienhonderd exemplaren. Wendingen 
toont Japans: is vierkant als een Tatami-mat en wordt met raffia 
bijeengebonden. De covers zijn zelfstandige kunstwerken van 
steeds wisselende vormgevers. Mystiek-symbolische ontwerpen 
zetten de toon, maar er kwamen ook functionele en decoratieve 
covers. Lissitzky’s constructivistische omslag voor het Frank Lloyd 
Wright-nummer van november 1922 is een buitenbeentje geble-
ven. De typografie was zo karakteristiek, dat het de Wijdeveld-stijl 
ging heten. Wendingen, dat een brug tussen Cuypers en de Van 
Nellefabriek zou slaan, gold als progressief en actueel. Het tijd-
schrift zou het overigens bij deze ene vermelding van Stam laten. 
In de inleiding van het torenhuizennummer noemt Wijdeveld 
jonge architecten “de bouwers der Nieuwe Menschheid”. 
Wolkenkrabbers werden destijds vooral in America opgetrok-
ken, “waar gebrek aan voldoende kantoorruimten zich sterk doet 
voelen.”71 Wendingen beeldde zeven ontwerptekeningen voor de 
Chicago Tribune Tower af – over deze ontwerpen zo meer – maar 
ook werk van Le Corbusier en Poelzig. De schets voor Börsenhof 
was afgebeeld naast een ontwerp voor het flatgebouw van Mies 
van der Rohe dat als een ijsbreker oogt.72 (afb. 34) 
Dit ontwerp ‘Wabe’ was volkomen origineel. Omdat het staal-
skelet de buitenwand bevrijdt van zijn dragende functie, lijkt het 
gebouw eerder doorschijnend dan massief. Het heeft een sterk 
expressief karakter als symbool van een dagende nieuwe cul-
tuur.73 Ook Stam zou de glasgevel nog vaak in zijn werk laten 
terugkeren. 
De kunstcriticus Hans Buys concludeerde na een interview met 
Stam, dat Börsenhof zijn plaats in de architectuur “althans “in 
abstracto” bepaalde.”74 Ongetwijfeld vertolkte hij hier diens eigen 
opvatting. 
Een tweede prijsvraag, die voor de Chicago Tribune Tower, komt 
even ter sprake in een brief aan Moser, die overigens Nederlands 
had geleerd: “(…) ik sluit nog een schetsje van een Chicago pro-
ject in, dat ik destijds van plan was uit te werken. Maar daar Max 
Taut deel nam, liet ik het mijne maar schets blijven.”75 (afb. 36) De 
prijsvraag baarde opzien. Het krantenconcern had $ 100.000 uit-
geloofd voor het beste ontwerp voor een nieuw hoofdkantoor, dat 
de New Yorkse wolkenkrabbers in schoonheid en hoogte moest 
overtreffen. Architecten als Gropius, Mies van der Rohe, Eliel 
Saarinen en onafhankelijk van elkaar Max en Bruno Taut dongen 
mee. Vanuit Nederland zonden Jan Duiker en Bernard Bijvoet 
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werk in.76 Stam hielp Max Taut bij diens massieve ontwerp, maar 
maakte ook een eigen variant dat monumentaliteit vermeed.77 
Een schets in subliem perspectief toont een hoge slanke toren 
met een lagere aanbouw, die nog het meest aan een kristal doet 
denken. Het bleef inderdaad bij deze tekening die hij waarschijn-
lijk alleen aan Moser stuurde. Ondanks protesten uit modernisti-
sche hoek verrees in Chicago een neo-gothische toren.
Een derde prijsvraagontwerp uit deze tijd, door Stam in 
1926 gepubliceerd, heet naar de locatie Am Knie.78 (afb. 33) 
Oorspronkelijk een bocht in een zandweg, lag dit plein in het 
begin van de twintigste eeuw aan een rustige toegangsweg van 
Berlijn. Stam presenteerde een kolossaal gebouw van vijf seg-
menten met kantoren en woningen, die met luchtbruggen aan 
elkaar verbonden waren. Ook deze prijsvraag was van groot 
belang voor zijn ontwikkeling. 

TENTOONSTELLINGEN
In Berlijn bezocht Stam veel exposities en lezingen.79 Ook expo-
seerde hij zelf. In de zomer van 1923 waren zijn ontwerpen te 
zien op de Erste Bauhaus-Ausstellung in Weimar, de cultuurstad 
ten zuiden van Berlijn waar vier jaar eerder de Weimarrepubliek 
was opgericht.80 De tentoonstelling moest het publiek voor de 
bijzondere kunstschool winnen. Rond vijftienduizend bezoe-
kers kwamen de eerste resultaten bekijken. Er werden ook 
naoorlogse Europese architectuurontwikkelingen getoond. Als 
Nederlandse architecten waren naast Stam Wils, Dudok, Van 
Loghem en Oud vertegenwoordigd.81 De meesten waren lid van 
Opbouw, zodat Stam mogelijk via deze vereniging benaderd 
was. Zijn werk werd echter op de Duitse sectie geëxposeerd 
met het bijschrift “Mart van Stam – Berlin”. Zijn ontwerp van het 
kantoorgebouw Börsenhof werd tentoongesteld en wel tussen 
de al vaker genoemde glazen wolkenkrabber van Mies van der 
Rohe en Gropius’ ontwerp voor de Chicago Tribune Tower. (afb. 7) 
Daarmee kwam zijn werk opnieuw in de best mogelijke omgeving 
tot zijn recht. Welke indruk deze acte de presence op Stam zelf 
moet hebben gemaakt, laat zich raden. 
Het Börsenhof-ontwerp werd opgemerkt door de samensteller van 
de tentoonstelling, Gropius. Deze hamerde op hetzelfde aambeeld 
als Stam, tegen de “sentimentele, esthetisch decoratieve opvat-
ting” en voor “gedurfder middelen om vorm te geven.”82 
Het Staatliches Bauhaus in Weimar was even oud als de republiek. 
Gropius wilde ermee “terugkeren tot eerlijkheid in gedachte en 
gevoel”.83 Deze eerste directeur hield ter gelegenheid van de ope-
ning de rede ‘Kunst und Technik – eine neue Einheit’. De driejarige 
ambachts- en kunstschool kende een gevarieerd lesaanbod met 
een zogeheten Vorkurs en tal van werkplaatsen, waarin het manu-
ele voorop stond.84 Het Bauhaus telde in dit studiejaar 141 leerlin-
gen; de socialistische Gropius gaf ook talent dat het schoolgeld niet 
kon betalen een kans.85 In de eerste “romantische” jaren werden 
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eminente docenten als Kandinsky, Klee en Itten aangetrokken.86 De 
kunstenaar Paul Citroen, die hier destijds studeerde, herinnerde 
zich de hevige competentiestrijd.87 Johann Itten, met zijn idealis-
tische expressionisme, oosterse cultus en uniforme kledingvoor-
schrift, bracht hem de grondslagen van het tekenen bij. De ten-
toonstelling van 1923 kondigde een nieuwe koers aan, die gepaard 
ging met het vertrek van deze docent. Hij nam in de zomer ontslag 
omdat hij in opkomende industriële vormgeving geen heil zag. De 
in overall gestoken Moholy-Nagy zou hem vervangen.88 
Aangenomen mag worden dat Stam de Erste Bauhaus-Aus-
stellung gezien heeft. Mogelijk koos hij daarvoor de Bauhaus-
week, die 15-19 augustus gehouden werd.89 Het indrukwek-
kende programma voorzag in premières van Schlemmer en 
Strawinsky. Oud hield er de invloedrijke lezing ‘Die Entwicklung 
der modernen Baukunst in Holland. Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft’.90 Mondriaan bezocht de week als gast. Stam zal op het 
Bauhaus contacten hebben willen aanhalen. Hij heeft er in deze 
jaren geen blijk van gegeven, dat hij voor het onderwijsaanbod 
belangstelling had. 

De ontwikkelingen rond de modernisten in Berlijn bevestigden bij 
Stam het inzicht dat architectuur geen privilege van welgestelden 
was. In reactie op de afbraak van sociale waarden, zochten archi-
tecten het experiment. Ontwerpen, die op papier bleven, gingen 
deel van de architectuur in brede zin uitmaken, evenals boeken, 
tijdschriften en publieke manifestaties.91 Toch moest zelfs Mies 
van der Rohe met traditionele opdrachten zijn bureau gaande 
houden. Pas na 1925 was hij in staat om opdrachtgevers een meer 
radicale visie op te leggen. 
Stam was net als Mies van der Rohe lid van de Novembergruppe, 
de belangrijkste links georiënteerde kunstenaarsvereniging die 
tijdens de recente revolutionaire jaren ontstaan was. Nadat in 
november 1918 de Duitse keizer was afgetreden en de wapen-
stilstand was getekend, hadden soldaten en kunstenaars over-
legorganen gevormd om een socialistische staat op te bouwen, 
waaronder de genoemde Arbeitsrat für Kunst.92 Deze raad ging 
in hetzelfde jaar op in de Novembergruppe, die door expressi-
onisten en futuristen was opgericht en dadaïsten zoals Hannah 
Höch, Arp en Grosz had aantrokken.93 Ook docenten en leerlingen 
van het Bauhaus sloten zich aan, onder wie Schlemmer, Lyonel 
Feininger, Kandinsky, Moholy-Nagy, Klee en Itten. In hun mani-
festen verschenen realistische voorstellen, maar vooral utopische 
ideeën. Zij wilden zich inzetten voor het volk. Nieuwe invloeden 
brachten abstractie en constructivisme in. Mies van der Rohe 
eiste de “kale wand” op, waarna ook de broers Taut hun scepsis 
tegenover ingelijst werk uitten.94 Stam zou deze klassieke presen-
tatiewijze later eveneens afwijzen. 
De Novembergruppe organiseerde jaarlijks tentoonstellingen, 
die veel belangstelling kregen. Nadat Lissitzky in 1922 voor het 
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eerst bij deze groep exposeerde, toonde hij er een jaar later op 
de Grosse Berliner Kunstausstellung zijn Prounen-Raum.95 Hier 
hadden zijn composities reliëf gekregen: de elementen waren 
met latten verbonden, de ingewikkelde ruimtelijke relaties 
deden een dynamisch beeld ontstaan. Het ligt voor de hand dat 
Stam de Prounenraum hier gezien heeft.96 Gerrit Rietveld, Van 
Eesteren, Van Doesburg, Oud en Stam exposeerden in hetzelfde 
jaar op deze tentoonstelling in Berlijn op de afdeling van de 
Novembergruppe.97 Stam zou voor onbekende duur buitenlands 
lid worden.98 De Novembergruppe bleef vijftien jaar actief, maar 
zou wel aan revolutionair gehalte inboeten.99 
In dezelfde geest van vernieuwing als de Novembergruppe was 
ook Der Ring tot stand gekomen, een kring van architecten die 
zich los van hun onderlinge verschillen gezamenlijk als pioniers 
van het Nieuwe Bouwen opwierpen. Met Mies van der Rohe aan 
de basis wilde deze groep tot een nieuw begrip van de bouw-
kunst en een nieuwe bouwcultuur komen waarmee het met 
historiserende stijlen wilde afrekenen. Der Ring was uitgesproken 
maatschappelijk georiënteerd. Stam zou vaak met deze architec-
ten optrekken. 

Zo veelbelovend als Stams carrière was, zo moeilijk was het 
voor hem om in Berlijn een bestaan te vinden. Op 23 januari 
1923 schreef hij aan Moser dat er op dat moment weinig werk-
gelegenheid was. Twaalf dagen eerder was de bezetting van het 
Ruhrgebied afgekondigd om Duitsland tot herstelbetalingen te 
dwingen. Deze vergeldingsactie wakkerde een ongekende hyper-
inflatie aan.100 De prijzen werden dagelijks verhoogd, totdat de 
nullen niet meer op de postzegels pasten. De economie kelderde 
en Stams toch al geringe kansen op werk slonken.101 Pas een jaar 
later zou er met de komst van een nieuwe munteenheid een einde 
aan deze geldontwaarding komen. Tenslotte bleef hem weinig 
andere keus dan Berlijn te verlaten, omdat de situatie hem geen 
perspectief meer bood.102

Ongetwijfeld vertrok Stam bij gebrek aan inkomsten, maar een 
legende suggereert dat er meer speelde. Lissitzky bewonderde 
de Stijlgroep en was zelf erelid van deze beweging.103 Hij schijnt 
over Stams besluit de roddel verspreid te hebben, dat dit aan 
Van Doesburg te wijten was. Deze zou Stam uit De Stijl hebben 
verwijderd, omdat hij niet aan zijn regels gehoorzaamde. Hoewel 
het verleidelijk is om te speculeren over Stams rol in deze bewe-
ging, snijdt deze gedachtengang geen hout, omdat uit alles blijkt 
dat hij weliswaar tot de kring van De Stijl werd gerekend, maar er 
nooit lid van is geweest.104 Stam had overigens een hekel aan Van 
Doesburg. Mondriaan wist te vertellen, dat Stam in Weimar ken-
nis met Van Doesburg had gemaakt en meteen genoeg van hem 
had: “Als Stam V.D. in een café hier zag deed hij net of hij er niet 
was.”105 Mogelijk dat Van Doesburgs persoon Stam tegenstond: 
Van Doesburg was slechts 1.61 meter groot en hyperactief.106 
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Stam was waarschijnlijk ook teveel een individualist om zich naar 
de groepsdiscipline van De Stijl te kunnen voegen.

Mart en Leni namen in oktober 1923 een trein naar het zuiden. 
Enkele maanden Berlijn waren anderhalf jaar geworden. De stad 
had diepe indruk gemaakt. De vier miljoen zielen tellende metro-
pool was door de explosieve bevolkingstoename en de oorlog 
ontregeld, wat Stam ondervonden heeft. Het leven tussen geest-
verwanten in een grootsteedse sfeer heeft hem sterk beïnvloed.107 
Hij heeft hier kennisgemaakt met eigentijdse kunstenaars, onder 
wie Lissitzky en Van Doesburg. Hij ontmoette mogelijk ook 
Mondriaan en Van Eesteren en zeer waarschijnlijk Mies van der 
Rohe en Gropius. Onder invloed van deze sterke persoonlijkhe-
den heeft hij zich in korte tijd artistiek ontwikkeld. 
De drie architecten van wie bekend is dat zij Stam inhuurden, 
vormden een klankbord en hielpen hem maatschappelijk op 
weg. Buys kon uit zijn mond noteren, dat Taut en Poelzig een 
“groote impuls” voor hem waren geweest.108 Het expressionisme 
van deze architecten en van de Frühlicht-beweging beïnvloedde 
Stam echter niet diepgaand, omdat deze stroming te ver van de 
dagelijkse behoeften af stond. Op latere leeftijd gaf hij te kennen 
dat hij een aversie tegen de Frühling-beweging had gekregen.109 
Snel na zijn vertrek zou het expressionisme uit de mode raken 
en de Nieuwe Zakelijkheid plotseling opkomen. Deze schoksge-
wijze omslag is gezien als een blijk van de groeiende verwach-
ting dat de Weimar Republiek na de chaotische start toch zou 
consolideren.110 
Belangrijk zijn de drie prijsvraagontwerpen uit deze tijd. De 
ontwerpen Börsenhof en Am Knie kregen publiciteit en de ranke 
Chicago Tribune heeft hem in zijn vormgevoel vooruitgeholpen. 
De publiciteit in Wendingen en de expositie op het Bauhaus 
droegen bij aan zijn bekendheid. Zijn enige eigen artikel uit deze 
periode is ‘Holland und die Baukunst in unserer Zeit’, waarvan 
de eerste aflevering in de week van zijn vertrek verscheen. Het 
artikel werd op de voorpagina van de Schweizerische Bauzeitung 
geplaatst.111 In Berlijn had Stam zijn analytische functionalisme 
uitgewerkt, waarvan hij de uitgangspunten als een doctrine ging 
uitdragen.112 Hij bleek heel uiteenlopende invloeden tot een syn-
these te hebben gebracht:113 

“ De technologie heeft gebouwen uitgerust (...) met het vermo-
gen om te getuigen van hun functies. Als voorbeelden daar-
van denkt men vaak aan silo’s, bruggen en fabrieken. En men 
denkt aan technologische scheppingen als auto’s, machines, 
locomotieven en slagschepen... Maar tegenwoordig moeten 
we het feit omarmen dat technologische verwoording niet 
tot deze voorbeelden beperkt is. We moeten leren om onze 
gebouwen in vergelijkbare termen uit te drukken.”
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Ook zichzelf had hij beter leren kennen, zo blijkt uit een brief aan 
Werner Moser waarin hij opnieuw tot de essentie van zijn archi-
tectuur komt:114 

“ Misschien ben ik met verschillende menselijke eigenschappen 
als hoffelijkheid, eerbied enz. een beetje slecht bedeeld; en op 
een ander gebied – misschien ben ik niet mystisch genoeg en 
ontbreekt mij dat heerlijke wat men smaak noemt – misschien 
– maar ’t scheelt me niet – en ik wil dan ook alleen maar open 
en mogelijk eerlijk zijn. In m’n werk wil ik koel en helder de 
gegevens tot de eene oplossing brengen en trachten slechts 
dit en niets overtolligs te geven.  
In m’n houding tegenover het werk van anderen hoop ik 
onbevooroordeeld het betrekkelijke van het wezenlijke te 
scheiden.”

De tijdgeest in Berlijn was na de Eerste Wereldoorlog bijzon-
der vrij, zodat “anti-kunst” kon ontstaan. Het burgerlijke werd 
afgewezen, velen omarmden het communisme en waren in hart 
anarchist. Stam vond hier aansluiting en inspiratie. Hij zou een 
protegé van Lissitzky worden en erkende later veel van zijn vriend 
geleerd te hebben.115 Dat diens prounen voor hem een openba-
ring waren wordt niet betwist, maar de wijze waarop Stam zich 
verhield tot de Berlijnse invloedsfeer is geregeld onderwerp van 
debat. Zijn verblijf in deze stad kan slechts ten dele in beeld wor-
den gebracht. Zo is er weinig zicht op de Tsjechoslowaakse con-
tacten, die hij in Berlijn tot stand bracht. Met welk doel bezocht hij 
Praag? Waarom noteerde hij de naam van het onbekende archi-
tectenbureau Edwanik & Perl?116 
De architectuurhistoricus Jos Bosman schat in, dat Max Taut Stam 
de beslissende aanzet tot de ontwikkeling van zijn avant-gardis-
tische visie heeft gegeven.117 Het is echter maar de vraag, of het 
mogelijk is om de factoren die de wording van een kunstenaar 
gestimuleerd hebben, te achterhalen. Wel was Max Taut net als 
Poelzig een exponent van de expressionistische architectuur-
stroming en actief in het culturele leven. Zij verbreedden Stams 
kijk op architectuur en spoorden hem aan om zijn vleugels uit te 
slaan. Maar Stam heeft zelf de invloed van Max Taut gerelativeerd.
Veel feitelijkheden rond Stams verblijf in Berlijn blijven in het 
duister. Zijn levensgeschiedenis is nu eenmaal niet meer volledig 
te reconstrueren. Hoe het ook zij, ondanks de toenemende chaos 
kon hij aan Werner Moser schrijven: “We genieten het leven.”118 
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Begin oktober 1923 vestigden Mart en Leni Stam zich in Zürich, 
wellicht omdat Werner Moser zijn vriend had aangemoedigd om 
hier zijn geluk te beproeven.1 Zwitserland was om meerdere rede-
nen aantrekkelijk; bovenal was het de oorlog neutraal doorgeko-
men. Zürich had in de oorlogsjaren vele vluchtelingen onderdak 
geboden, waaronder ook Lenin. Halverwege de oorlog was er het 
Cabaret Voltaire opgericht dat aan de wieg van Dada had gestaan, 
de nihilistische kunststroming die zich vanuit Zürich snel ver-
spreidde. Hier waren Hans Arp, Hans Richter en Tristan Tzara bij 
wijze van dadaïstisch statement op elkaar schouders geklommen. 
De stad was echter conservatief en geïsoleerd. Tzara klaagde: 
“Zürich is doods en onsympathiek, alleen de lucht is er erg goed. 
Alle films die hier vertoond worden zijn bewerkt, ingekort, gecen-
sureerd. Wat een idioot land.”2 
Stam wist in Zwitserland bevriende vakgenoten zoals Karl Moser 
en Hans Schmidt. Zürich kan hem getrokken hebben omdat 
deze stad – de grootste van het land en een belangrijk financieel 
centrum – vooruitzichten op werk bood, vooral nu zijn vierdelige 
essay in de Schweizerische Bauzeitung op punt van verschijnen 
stond en de weerklank ervan deuren kon openen. 
Stam schreef het essay ‘Holland und die Baukunst unserer Zeit’ 
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Mart Stam, rond 1925.
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rond het thema van de stroomversnelling, waarin de maatschap-
pij en daarmee ook de moderne architectuur terecht waren geko-
men.3 Hij waarschuwde dat traditie tot “Ongeïnspireerd kopieren” 
kon leiden: “(...) wij moeten kiezen tussen werkelijk leven en dode 
traditie, tussen de natuurlijke eenheid van de tegenwoordige tijd 
en de chaos van het historisch gegroeide.”4 Stam zou nog vaak 
het woord chaos gebruiken, omdat hij de teloorgang van de kapi-
talistische maatschappij als een apocalyptisch visioen ging zien. 
Waarderend schrijft hij over de “rationele” ideeën van Berlage, 
wiens Beurs hij afbeeldt. Dit gebouw maakte om zijn sereniteit 
grote indruk in heel Europa. Stam zag Berlage als een negen-
tiende-eeuwse architect, die echter wel de constructie en de 
zakelijkheid in de architectuur had teruggebracht.5 In zijn artikel 
toont Stam voorts bouwwerken van J.J.P. Oud, Willem Dudok 
en van het architectenbureau Duiker en Bijvoet. Ook neemt hij 
eigen werk op. Bij het kantoorgebouw voor Köningsberg, dat in 
Wendingen nog als een ontwerp van Von Walthausen en Stam 
gepresenteerd werd, vermeldt hij nu alleen zijn eigen naam.6 
Waarschijnlijk vond hij dit meer recht doen aan zijn eigen inbreng, 
maar in feite deed hij zijn ervaren werkgever beslist tekort omdat 
diens aandeel wezenlijk moet zijn geweest.7

De artikelen werden in vakkringen opgemerkt. Een architec-
tuurcriticus van Schweizerische Bauzeitung riep Stam op om 
van de vorige generaties te leren: “Niet het negeren van de 
prestaties van de vroegere tijdperken kan daartoe leiden (…), 
maar het bestuderen daarvan, zonder zich dan aan de vergissing 
te bezondigen, om ze te mogen imiteren.”8 Een ander wilde dat 
Zwitserland voor Stams kruistocht behoed werd.9 De redactie 
maakte ook melding van agressieve reacties, die niet geplaatst 
werden. Stam verweet de traditionalisten “angst en onmacht” 
waarop de redactie de discussie sloot: “Het antwoord van Stam 
[heeft] een beledigende uitwerking; dat staat volstrekt ver van 
hem af; dit moet hier nadrukkelijk worden vastgesteld, omdat 
enkele van zijn uitdrukkingen zonder zijn bedoeling zo zijn erva-
ren.”10 Stam had zijn lezers welbewust in het harnas gejaagd. Van 
verdere bijdragen van “de jonge architect” werd afgezien.

Nog onwetend van dit onthaal schatte Stam zijn kansen in. 
Hij vroeg Werner Moser om voor hem naar werk uit te kijken: 
“Wanneer je in Zwitserland op interessant werk stuit, schrijf mij 
daarover, ook wanneer je iets uit het buitenland hoort – waar er 
werk is en wat dies meer zij.”11 
Ook wilde Stam bij Le Corbusier solliciteren, al is niet precies 
vast te stellen wanneer hij dit overwoog. Deze architect kan hem 
behalve om zijn architectuur ook hebben aangesproken om de 
socialistische overtuiging, die hij destijds huldigde.12 Of anders wel 
omdat zijn bureau in Parijs gevestigd was. Hij bleek echter “in men-
selijk opzicht onverdragelijk (...). Hij betaalde niet. Ik wilde eigenlijk 
op zijn bureau werken, als jongeman. Ik heb iemand gekend, die 
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toendertijd bij Corbusier was en die mij vertelde, dat Corbusier 
zijn mensen uitbuitte en dat men voor zijn loon achter hem aan 
moest hollen. Toen wilde ik er niet meer naar toe. Ik vind, dat men 
tegen zijn leraar moet kunnen opzien.”13 Uiteraard had Stam ook 
naar Nederland kunnen terugkeren. De korte economische reces-
sie was voorbij het dieptepunt. Niet bekend is of hij zijn vaderland 
voorgoed heeft willen verlaten. Wel heeft hij verteld dat hij met 
Zwitserland van meet af aan een haat-liefde verhouding had.14

bIj kARL MOSER
Het werd hoe dan ook Zürich. Stam maakte in deze stad in begin 
oktober 1923 zijn opwachting bij Karl Moser, een week nadat hij 
hem zijn voornemen om te komen had aangekondigd. Moser gold 
als een meester die al meer dan 35 jaar met veel succes ontwierp. 
In zijn werk maakte hij zich, zoals gezegd, los van het classicisme 
om zich op Frank Lloyd Wright en de Nederlandse architectuur-
vernieuwing te richten. Stam hoopte in hem een nieuwe leraar te 
vinden.15 Mosers vrijgevestigde bureau was in de Eidgenössische 
Technische Hochschule ondergebracht en telde vier medewerkers. 
Bij gebrek aan nieuwe opdrachten had hij juist het contract van 
twee van hen beëindigd. Hij liet Stam dan ook eerst elders naar 
werk zoeken. Toen deze na twee weken nog niets gevonden had, 
bood hij hem op aandringen van zijn zoon alsnog een urencon-
tract aan, dat aanvaard werd.16 
Mart en Leni woonden eerst bij Karl Moser in, waar zij over een 
atelier, keuken en slaapkamer konden beschikken.17 Het huis was 
echter verkocht. Vanaf half december vonden zij dankzij Mosers 
bemiddeling onderdak bij een dokter in Zollikon. Nu woonden zij 
aan de zoom van de stad tussen een botanische tuin en het Meer 
van Zürich in.

Stam heeft zeven maanden bij Moser gewerkt. In zijn brieven aan 
Werner Moser klinkt eerst optimisme en zelfvertrouwen door. 
Maar hij moest ook wennen: “Het platteland is aangenaam en 
prachtig, en na ons verblijf in Duitsland is alles – de mensen, de 
steden, het leven van alledag – een ontzettende opsteker. En toch 
zijn de steden veel kleiner, evenals het land en vaak ook het voor-
uitzicht van de mensen... Je leert om het leven in een breder per-
spectief te zien, en te lachen om de frivole en provinciale zaken 
die in kleine landen en steden zo serieus worden aangepakt.”18 
Hoewel Karl Mosers notitieboekjes bewaard zijn gebleven, is over 
zijn samenwerking met Stam weinig bekend omdat hij de taak-
verdeling noch de gang van zaken beschreef.19 Het ontwerpproces 
was gebaseerd op teamwork, maar is niet tot in detail bekend. 
Waarschijnlijk betrok Moser Stam bij vijf projecten: een 
bedrijfspand, een twee-onder-een-kap woning, een huizen-
rij en twee vrijstaande woningen.20 Het voorontwerp voor het 
bedrijfspand op de Steinmühleplatz was zijn eerste opgave, waar-
bij de nieuwsgierige Moser hem vroeg zijn in Berlijn opgedane 
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ervaringen zo concreet mogelijk toe te passen.21 (afb. 37) 
Eigen inbreng was echter uitzondering, zo klaagde Stam bij 
Werner Moser: “Sinds ik uit Holland weg ging, heb ik aldoor bij 
Architekten gewerkt, die voorschreven wat ik maken moest en 
maken wat ik wilde kon ik slechts één enkele maal in een voor-
projekt bij je vader op ’t buro.”22 
Over het ontwerp Steinmühleplatz voerden J.G. Wattjes en Theo 
van Doesburg vier jaar later een polemiek, waarbij de eerste Stam 
verweet geen evenwicht tussen kunstzinnigheid en praktische zin 
gevonden te hebben, terwijl de laatste het ontwerp als “uitmun-
tend” beoordeelde.23 
De vrijstaande woningen waren bestemd voor Moser zelf – in 
feite werd alleen de gevel verbouwd – en voor de wetenschapper 
Martin Rikli.24 Het Huis Rikli is mogelijk het eerste ontwerp van 
Stam, dat bij Moser werd uitgevoerd en daarmee in zekere zin 
zijn eerste bouwwerk.25 Verschillende onderzoekers hebben zijn 
aandeel als doorslaggevend getypeerd. Met name de verstoring 
van de symmetrie in de gevel zou zijn hand verraden. Deze vrij-
staande woning wordt vanwege de horizontaliteit en de uitge-
bouwde ingangspartij als de eerste interpretatie van Wright in 
Zürich beschouwd. Het huis was ten tijde van Stams vertrek nog 
niet voltooid. 
Een opmerkelijk concept dat Stam in dienst van Moser maar 
zonder diens inbreng uitwerkte, was het ontwerp voor een huis 
dat eenvoudig te vergroten is. Deze ‘Woning met uitbreidings-
mogelijkheid 1923’ heeft een minimale vormentaal en toont een 
systeem van pijlers in de gevel.26 Een jaar later zou hij bij een 
variant toelichten: “De economie dwingt ons, het bouwen nieuw 
te organiseren. Het nieuwe organiseren van het bouwen leidt tot 
bouwsystemen en geeft de bouwkunst de basis voor een nieuwe 
ontwikkeling.”27 Moser behandelde het vernieuwende ontwerp in 
zijn colleges, waar Stam overigens geregeld bij assisteerde. (afb. 
38) Was de reis door Nederland voor Karl Moser geen impuls 
geweest om zijn architectuurbegrip bij te stellen, nu bracht de 
omgang met Stam hem wel op nieuw spoor. In 1923 besprak 
hij Stams essay in Schweizerische Bauzeitung tijdens een voor-
dracht over Michel de Klerk.28 Moser nam de onderverdeling 
van de Nederlandse architectuur in de Amsterdamse School en 
de Haagse kring over, waarbij hij Stam met J.J.P. Oud, Bernard 
Bijvoet, Jan Duiker en Gerrit Rietveld tot deze laatste groep 
rekende. De architectuurontwikkelingen in Nederland bleven voor 
Moser de komende jaren een baken. 
Na een half jaar bij Moser waren Stams verwachtingen getem-
perd.29 Aan Werner Moser schreef hij, dat hij moeite had met zijn 
ondergeschikte positie.30 Bovendien beviel de collegiale sfeer hem 
niet langer, nadat er met Mosers rechterhand Hans Platz conflic-
ten waren gerezen. Met Moser zelf kon hij wel goed opschieten, al 
botsten hun architectuuropvattingen wel. Waar Stam originaliteit 
voorstond, kon zijn werkgever het classicisme niet geheel achter 
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zich laten. Maar in de detaillering van Mosers architectuur werd 
de invloed van Stam zichtbaar. Moser schreef zijn zoon schertsend 
over Stams methoden, die volgens hem uit jeugdige ijver voor-
kwamen: “Men kan de mensen niet in laatjes stoppen (...).”31 Hij 
kon niet vermoeden, dat Stam enige jaren later zou pleiten voor 
huizen die als treinwagons op de lopende band gefabriceerd zou-
den worden. Stam voorzag dat huizen – nu nog pronkstukken – 
gebruiksvoorwerpen zouden worden en dat architectuur niet 
langer als een spel maar als een systeem zou worden opgevat. 
Zonder duidelijke aanleiding verliet Stam begin mei 1924 Karl 
Mosers bureau. Aangenomen mag worden dat zijn onderge-
schikte positie en de verstoorde verhouding met Platz daarin de 
doorslag gaven. Hij was zeker niet overtallig, want tezelfdertijd 
nam Moser nieuwe medewerkers aan. Hun verstandhouding zou 
goed blijven en Moser zou Stams kwaliteiten als architect publie-
kelijk prijzen.32 

AbC – bEITRäGE ZuM bAuEN 
In Zürich kwam Stam opnieuw tot publiceren, weer in samen-
werking met Schmidt. Deze verweet het Zwitserse establish-
ment academisme, dat vernieuwende architecten bij prijsvragen 
kansloos maakte. Hij zag in de nasleep van Stams artikelenreeks 
aanleiding om de confrontatie te zoeken en bracht met dat doel 
een groep architecten bijeen.33 Schmidt woonde destijds in Bazel. 
Stam schreef Werner Moser in november 1923: “Een zondag 
waren we in Bazel we hebben groote plannen (…).”34 De groep 
wilde een avant-gardistisch tijdschrift oprichten. Schmidt herin-
nerde zich later Stams beweegreden: “Wij moeten weigeren om 
onze modernistische architectuur te publiceren in de traditionele 
tijdschriften om deze zuiver te houden.”35 Geen van de verza-
melde architecten had echter ervaring in het opzetten van een 
tijdschrift, zodat het opmerkelijke initiatief pas door de komst van 
El Lissitzky vaart kreeg.36 
Bij Lissitzky was onlangs tuberculose vastgesteld. Dankzij een 
ruimhartige opdrachtgever kon hij in Ticino een longoperatie 
ondergaan.37 Op doorreis kwam hij op 9 februari 1924 in Zürich 
aan. In een brief aan zijn vriendin Sophie Küppers beschreef hij 
zijn ontvangst: “De reis was prettig. Op het station van Zürich 
werd ik afgehaald door de grote Pra [Hans Arp, SJ] met zijn witte 
lokken, en de reusachtige Stam, en meegenomen naar een café. 
(...) Met zijn architectuur is Stam hier een revolutie aan het schep-
pen. Stam gaat binnenkort, samen met een paar andere architec-
ten (Hans Schmidt, Wittwer, Emil Roh [Roth, SJ]) een tijdschrift 
uitgeven, vergelijkbaar met G. Ze zijn erg blij dat ik aangekomen 
ben en staan erop dat ik met hen samenwerk.”38 
Naast zijn werk aan eigen tijdschriften had de onvermoeibare 
Lissitzky als los medewerker bij weer andere bladen aansluiting 
gevonden, waaronder De Stijl. Ook produceerde hij boeken. 
In dezelfde brief schrijft hij Sophie: “En wat het Malevich-boek 
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betreft, ben ik al begonnen.” Het bleef dit keer bij een artikel. 
Stam schonk hij de gedichtenbundel Für die Stimme, zijn grafi-
sche verbeelding van Vladimir Majakovski’s poëzie.39 Ook stelde 
Lissitzky rond deze tijd met Arp een overzicht van eigentijdse 
artistieke stromingen samen, Kunstismen 1924-1915.40 Hij plaatste 
Arp onder de abstractivisten en zichzelf onder het hoofdje Proun. 
Kurt Schwitters, die eerder een aflevering van Merz met Lissitzky 
had gemaakt, had voor deze samenwerking bedankt. 
Lissitzky deed verslag van een ziekenbezoek: “Toen (….) ver-
scheen op een dag een jongeman, lang als een lantaarnpaal, 
met een miniatuur vrouwtje op zijn schouders. Het was Mart 
Stam en zijn vrouw.41 Roth had overigens zijn architectuurstudie 
niet kunnen afronden, omdat hij ook tuberculose had opgelo-
pen. Nadat Stam Lissitzky aan zijn plan voor een tijdschrift had 
herinnerd, ontplooide deze zich tot een krachtig stimulator.42 
Ongetwijfeld zag Lissitzky een kans om de nieuwe generatie 
Russische architecten in het westen onder de aandacht brengen. 
Hij rekende daarbij op de sympathie van Stam en zijn kring voor 
zijn regering. De Russische architecten wilden met behulp van 
nieuwe technologie hun maatschappij uit de staat van achter-
lijkheid halen. Daarvoor moest een architectuur voor de massa 
ontwikkeld worden.43 Welke vorm deze architectuur moest krijgen 
stond ter discussie. Zo zag Lenin het collectieve huishouden als 
de aangewezen communistische leefwijze omdat dit de vrouw 
zou emanciperen, maar zijn zienswijze was geen gemeengoed. 
Lissitzky hoopte dat het Zwitserse initiatief anders dan G. niet in 
een “snobbish workshop” zou eindigen, maar een “authentiek 
Amerikaans tijdschrift” zou worden.44 Vanuit zijn kuuroord schreef 
hij de bevriende J.J.P. Oud: “Hier in Zwitserland gebeurt niets. Al 
langer dan 3 maanden schrijft Stam mij steeds uit Zürich, dat hij 
twee Zwitsers gevonden heeft, met wie hij een moderne krant 
uitgeeft. Maar die krant zelf heb ik tot op de dag van vandaag nog 
niet ontvangen.”45 
Uiteindelijk kreeg ABC – Beiträge zum Bauen dan toch gestalte. 
Stam zou zich naar aanleiding van deze titel herinneren: “a.b.c. 
dat beteekent: aanvangende bij het begin.”46 Met Schmidt was 
hij de “ABC-Mannschaft”, die samen met Roth en – vanaf zijn 
ziekbed – Lissitzky de redactie vormde.47 
Schmidt gold als de hoofdredacteur, die in overleg met Stam 
het blad samenstelde. Deze was schrijver, redacteur en uitgever 
tegelijk, maakte de kopij drukklaar en verzorgde de beeldredac-
tie.48 Wat zijn kijk op tijdschriften betreft is weinig bekend, maar 
hij bewonderde Broom dat over de Amerikaanse avant-garde 
berichtte.49 
Roth was de financiële man. Hannes Meyer, Paul Antaria en Hans 
Wittwer woonden de bijeenkomsten bij.50 Zij kwamen bij voor-
keur in de natuur bijeen en hingen dan hun plannen aan was-
lijnen op.51 Het gezamenlijk bespreken van bouwkundige pro-
blemen in vriendschappelijke kring leidde bij Stam geregeld tot 
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variantontwerpen. Roth zou zich later herinneren, dat hun opvat-
tingen over de ruimtelijke relatie van binnen- en buitenruimten 
sterk door Chinese en Japanse architectuur werden beïnvloed.52 
In de zomer van 1924 rolde de eerste ABC van de pers, met in de 
kop de opdracht: “de gezamenlijke jonge krachten te dienen, die 
“zuivere en duidelijke resultaten” nastreefden.” De redactie intro-
duceerde het blad als volgt: 

“ Dit tijdschrift zal artikelen publiceren, die duidelijkheid moe-
ten brengen in de taken en in het vormgevingsproces – de 
vormgeving van steden op technisch, economisch en sociaal 
gebied – de vormgeving van de woningbouw, van de kanto-
ren en fabrieken en van het verkeer – de vormgeving in de 
schilderkunst en het theater – de vormgeving in techniek en 
experiment.”

Er zouden in vijf jaar tien nummers van ABC– Beiträge zum Bauen 
verschijnen, waarbij de eerste serie van zes nummers in zestien 
maanden ontstond en de tweede serie van vier nummers in veertig 
maanden. De eerste en inhoudelijk belangrijkste serie liep tot 
oktober 1925, toen Stam Zwitserland verliet. De redactie was eerst 
gevestigd in Thalwil, de woonplaats van Roth. Dit werd vanaf het 
tweede nummer Thun, waar Stam was gaan wonen, zoals zal blij-
ken. Niet alle leden van de ABC-groep leverden kopij aan.
ABC zette hoog in. De redactie wilde een voorhoederol in de 
nieuwe architectuurbeweging krijgen door over baanbrekende 
trends te berichten.53 Uiteraard gebruikten de medewerkers dit 
forum ook om de “sociaal noodzakelijke” gebouwen die zij zelf 
ontworpen hadden te tonen. Zij benaderden bouwen – maar 
ook het leven – “wetenschappelijk objectief” en streefden naar 
een technostijl, vrij van stileringen en symbolische decoratie. 
De redacteuren namen het in zwang rakende begrip Nieuwe 
Zakelijkheid niet over, maar hun oriëntatie was duidelijk. Het tijd-
schrift bleef in tegenstelling tot de vele manifesten uit deze jaren 
realistisch. Waar Lissitzky constructivisme schreef als hij com-
munisme dacht, meed de redactie van ABC marxistisch jargon. 
Inhoud en vorm maakten echter dat het blad als een links plat-
form werd gezien. 
In de anderhalf jaar die Lissitzky zou kuren, werd hij een belang-
rijke steunpilaar van ABC. Schmidt herinnerde zich hoe de redac-
teuren tegen hem opzagen: “El Lissitzky was de vertegenwoordi-
ger van een idee, dat voor ons de wereld betekende. Wij voelden 
ons destijds een soort verbond van gezworenen en ik herinner mij 
een uitspraak van Lissitzky, die stelde dat wij, net als de bouw-
meesters van de Italiaanse Renaissance, naar alle landen moeten 
afreizen, om daar in de geest van onze ideeën te werken.”54 
Concreet droeg Lissitzky vooral in de vormgeving bij. Hij paste 
het formaat van Veshch’ en G. opnieuw toe.55 Zijn constructivis-
tische typografie gaf het blad een eigen karakter.56 Ook zijn kunst 
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kreeg aandacht: zo werd zijn Lenin Tribune weergegeven.57 Dit 
ijle spreekgestoelte, een bewegende toren van ijzer, eterniet en 
glas, was bedoeld als een brug tussen het suprematisme en het 
constructivisme. 
Het blad onderging verschillende invloeden, waaronder dadaïsti-
sche. Zo werd het experimentele Selfportrait: Constructor gepu-
bliceerd. Dit toonde Lissitzky met de kistletters XYZ. De foto kreeg 
een humoristisch bijschrift: “Iedere kunstenaar, die zich op ABC 
abonneert, heeft het recht, zijn portretfoto gratis te publiceren. 
(Met de garantie, direct beroemd te worden.)”
Lissitzky bleef Stam in hun geregelde samenzijn zijn opvattingen 
over de Russische avant-garde architectuur overbrengen. Deze 
had in zijn ogen zowel ruimtelijke schoonheid als symbolische 
betekenis. Zij kwamen tot een benadering, die een startpunt voor 
de “objectieve” bouwstijl werd.58 Samen schreven zij het artikel 
‘Architektur Russlands’, waarin zij het constructivisme voor ABC 
definiëerden en voorstelden om in Tatlins Monument van de 
Derde Internationale musea van de revolutie onder te brengen.59 
Als tegenprestatie voor zijn inzet had Lissitzky redactionele 
aandacht voor de Russische Associatie van Nieuwe Architecten 
Asnova verlangd. Deze vereniging was in 1923 onder de paraplu 
van de avant-gardistische school Vkhtumas opgericht. De leider 
van deze school, de architect Nikolaj Ladovski, werkte met hem 
samen. Al op de allereerste pagina van ABC werd aangekondigd, 
dat dit tijdschrift als orgaan van Asnova zou fungeren. Bij de 
bespreking van Russische architectuur zou werk van deze ver-
eniging getoond worden, dat zo westerse media-aandacht zou 
krijgen. Lissitzky beloofde de redactie ongepubliceerd werk van 
Asnova en van hemzelf. De studies naar ruimtelijke volumes van 
de studenten werden getoond. (afb. 46) Hun sterk visuele werk 
werd door Stam later onder woorden gebracht: “In de sculptuur 
van die periode maakt ingesloten volume plaats voor ruimte – 
geschapen door draden, stangen, rechte en gebogen vlakken. 
Transparant volume ontvouwt zich. Ze weten dat de zon in ruimte 
draait, dat schaduwen voortdurend veranderen, dat mensen 
zich verplaatsen. De door de VKhUTEMAS opgeleide architecten 
ontwikkelen projecten: weergaven van ruimte, hangend aan een 
klip, verbonden met trappen en gondels.”60 Stam duidt hier op 
Lavotski’s ontwerp voor een restaurant met een stalen frame, 
dat tegen een rotskust is gebouwd.61 Omdat het ontwerp al eens 
omgekeerd was gepubliceerd, had Stam er een verhelderende 
perspectieftekening aan toegevoegd. Roth en hij waren daarop 
tot hun genoegen tot buitenlands lid van Asnova gemaakt.62 De 
ABC-groep hield wel afstand van Asnova’s benadering en maakte 
de lezers duidelijk dat alleen die bijdragen van belang waren die 
aansloten bij de eigen ideologie.63 
De essays van Stam, meestal als een vergelijkende kritiek opge-
zet, kregen in ABC een prominente plaats omdat de redactieleden 
hem als geniaal zagen. Hier formuleerde hij voor het eerst zijn 
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visie op architectuur, die aan het marxisme schatplichtig was en 
die hij zou blijven uitdragen. Volgens hem was alles wat de mens 
voortbracht het gevolg van zijn overlevingsdrift.64 Daarom kon 
alleen de wetenschap van de schaarste als basis dienen voor een 
architectuur, die de volksmassa efficiënt voorziet van gebouwen 
waaraan behoefte is. Vooral in de eerste drie nummers van ABC, 
die grotendeels uit zijn pen vloeiden, lanceert hij ideeën over 
technologie, standaardisatie en collectiviteit. In de onderstaande 
zwaar aangezette openingszinnen van het eerste artikel ‘Kollektive 
Gestaltung’ dat doorgaans aan hem wordt toegeschreven, plaatst 
hij de nieuwe, op het collectief gerichte mens tegenover de 
individualist:65 

“ De dualistische levensvisie – hemel en aarde – goed en 
kwaad – de opvatting van het bestaan van een eeuwige 
innerlijke tweedracht heeft de nadruk op de individuele 
mens gelegd en zich van de maatschappij afgekeerd. (…) 
De moderne levensvisie (…) vat het leven bijna op als een 
zich ontvouwende beweging van die ene unieke kracht. Dit 
betekent, dat het bijzondere, het individualistische plaats-
maakt voor het algemene.” 

Stam duidt deze “Kraft” niet langer godsdienstig, hoewel hij 
het christendom niet achter zich had gelaten.66 Zijn ideaal kreeg 
steeds meer een links-radicaal karakter. Hij had hier in Nederland 
enige bekendheid aan gegeven, zonder zich daarmee van het 
artistieke milieu te vervreemden. Andere architecten kwamen ook 
voor hun linkse gezindheid uit. Rond deze tijd waren in Nederland 
Willem Dudok en Oud verklaard socialist en stonden behalve 
Stam Van Doesburg, Robert van ’t Hoff en Gerrit Rietveld als com-
munist bekend.67 Het modernisme van Stam hing direct samen 
met deze overtuiging, zodat de ABC-groep een propagandistische 
koers voerde om “oude denkbeelden te vernietigen”. Voor enkele 
leden van deze groep zou dat aanleiding zijn om hun medewer-
king te beëindigen.68 
Werner Moser was evenmin aan Stams maatschappijvisie toe. 
Hij kon begin 1924 bij Wright in Taliesin gaan werken en zou bijna 
twee jaar in de Verenigde Staten blijven, waar hij kansen voor 
moderne architectuur zag. Stam gaf zijn afgunst ruiterlijk toe: 
“Ik moet je toegeven dat ik graag eens naar Amerika zou gaan, 
maar mij ontbreekt het aardsche slijk voor de overtocht. Verder 
zou ik me wel redden en ik geloof ook – het zou me wel beval-
len omdat een dergelijk tot het uiterste ingespannen en nerveus 
maatschappelijk leven op mij wel aangenaam en ook bevruchtend 
inwerkt.”69 Een reden voor Stam om zich op een vestiging in de 
VS te beraden, is dat hij er “familie in het bouwvak” had.70 Wie 
hij bedoelde is niet overgeleverd. “Maar ’t zou onjuist zijn te gaan 
als Architekt – als kunstenaar. ’t Land vraagt dat niet en heeft ’t 
ook niet noodig.” Hij zag zich eerder werken als werkkracht, “als 
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organisator hoogstens.” Hij stond niet alleen in zijn opvatting, dat 
de Amerikaanse mentaliteit resulteerde in een heel praktische 
wijze van bouwen. Hij keek echter niet alleen naar het Westen: 
“Aan de andere kant staat mij Moskau heel erg aan: vooral geloof 
ik in Russland in de komende jaren een ongelooflijke opbloei te 
verwachten is. Het werk van de jonge architecten – met welke ik 
in verbinding sta is mij heel erg sympathisch. Soms is het eenig-
zinds in tooneel aard – en in den regel ook met veel naïeve ver-
gnügens: maar – gelungen.” 
Werner Moser fungeerde wel als Amerikaans correspondent 
van ABC. Uit zijn correspondentie met Stam is bekend welke 
thema’s, ambities en beslommeringen de redactie bezighielden. 
Stam schreef hem dat hij van ideeën overliep: “Ik heb op het 
oogenbik een artikelenreeks in voorbereiding (m’n serie in de 
Bauzeitung heb je al gelezen?) en wel ten eerste stedebouwkun-
dig het Geschaftsvirtel en twee stedebouwkundig het Wohnvirtel 
ten derde het stedebouwkundig Fabrieksvirtel (Hafen). Tot dit doel 
denk ik steeds een serie schetsen te maken, na bestaande projec-
ten wettbewerbe of eigene ideeen.”71 Ook de normalisatie in de 
Amerikaanse architectuur had zijn belangstelling. “Ook interes-
seert het mij wat de gebruikelijke maten zijn, voor pijlerafstanden. 
Dit zijn technische dingen waarin de Amerikaansche ingenieur 
zeker meer ervaring heeft en de toekomst zal het in de groote 
steden van Europa ongetwijfeld noodzakelijk maken dat ook hier 
die technische vragen consequent opgelost worden en dat het 
bouwen op consequent technische oeconomische wijze geschiedt. 
– Normalisatie en andere verschijnselen wijzen reeds op de dwin-
gend kracht der Oeconomie.”72 

De afleveringen van ABC werden steeds rond een thema opge-
bouwd, zoals standaardisatie, beweging en de dictatuur van de 
machine. Voor het derde, dubbele nummer uit maart 1925 was het 
thema beton. Stam publiceert hier het hoofdartikel ‘Modernes Bauen’ 
over “De glorie van het weerstandsvermogen van de nieuwe mate-
riaalsoorten (…), de heldere, in hun oorspronkelijke wezen tomeloze 
kracht.”73 (afb. 42-43) Deze technologie fascineerde hem.74 Hij stem-
pelde op de hele oplage van dit nummer in rood “Beton”.75 
In ‘Modernes Bauen’ komt hij tot een theoretisch model dat door-
trokken is van moderne esthetica, afkomstig van de Stijlbeweging 
en moderne Russische kunst. Vanuit deze basis wil hij de architectuur 
organiseren.76 Hij prijst Le Corbusiers Dom-ino systeem uit 1915.77 
De naam van dit systeem verwijst naar domus (huis) en innovation 
(vernieuwing), maar roept ook het dominospel voor de geest. Met 
dit bouwskelet kunnen vloeren en façaden oneindig gecombineerd 
worden, zodat een betaalbare geprefabriceerde woning ontstaat die 
als wapen tegen de woningnood ingezet kan worden.78 
Stam had het Dom-ino huis omgewerkt tot een eigen con-
structie principe in de al genoemde ‘Woning met uitbreidings-
mogelijkheid 1924’.79 Dit ontwerp beeldt hij af en hij geeft het 
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principe nieuwe toepassing in zijn ontwerp voor zijn Geneefse 
treinstation, waarover later meer. Le Corbusier zou op zijn beurt 
Stams principe gebruiken in de enige woonwijk die hij reali-
seerde, les Quartiers Modernes Frugès bij Bordeaux.80 Ook in zijn 
ontwerp voor het Volkenbondpaleis uit 1927 benut hij dit principe. 
Hier sluit hij nog directer bij Stams uitgangspunten aan. 
Ook Mies van der Rohes glazen wolkenkrabber wordt afgebeeld. 
Deze glasarchitectuur op basis van een minimaal raamwerk – 
“een constructie van huid en beenderen” – spreekt Stam aan als 
een bekleding, die van de natuur afgeleid is.81 In hetzelfde artikel 
verwonderde Stam zich over de draagkracht van een bloemsten-
gel. Naast Mies van der Rohes radicale ontwerp dat een proto-
type zou worden, werkt hij een alternatieve constructie uit. Door 
de ordening van de bouwwijze te tonen, wordt de kern van het 
gebouw en daarmee ook de structuur inzichtelijk. 
Samen met het werk van deze gevestigde namen worden Stams 
kantoorgebouw in Köningsberg en zijn ‘Woning met uitbrei-
dingsmogelijkheid 1924’ in ‘Modernes Bauen’ behandeld. Het 
artikel kreeg in vakkringen veel aandacht.82 Mogelijk heeft het 
Le Corbusier tot de apocriefe opmerking gebracht, dat Stam tot 
weinig in staat was, maar wel ontwerpen van anderen verpestte.83 
Diens reactie zou ad rem geweest zijn: “Architecten moeten met 
het potlood in de hand discussiëren.” Deze stekeligheden pasten 
in een sfeer van rivaliteit en waren eerder uitdagend dan beschul-
digend bedoeld. Stam ontwikkelde zijn ideeën in constante dia-
loog met geestverwanten. 

ABC was een tegendraads blad. Het verwierp massieve architec-
tuur: “building X weight = monumentality”. 84 Deze afkeur werd 
letterlijk in beeld gebracht: geregeld doorkruiste de redactie foto’s 
van afgekeurde architectuur met een flinke X, een conventie die 
Lissitzky ook in Veshch’ en G. had toegepast. Het kostte een mid-
dag om Stam over te halen om ook het ‘Maison particulière’ van 
Van Eesteren en Van Doesburg zo af te beelden.85 Het bijschrift in 
ABC bij het ‘Maison particulière’ luidt: “Compositie van kubussen, 
van kleuren, van materiaalsoorten blijft een hulpmiddel en een 
zwakte. Belangrijk zijn de functies, en die zullen de vorm bepalen.” 
De maquette werd in oktober 1923 op de expositie Les Architects du 
Groupe De Stijl in de Parijse Galerie de l‘Effort Moderne tentoon-
gesteld. Deze tentoonstelling luidde een belangrijke wending in de 
moderne kunst in en beïnvloedde architecten zoals Robert Mallet-
Stevens en Le Corbusier.86 Voor Van Eesteren zou dit experiment het 
hoogtepunt van zijn avant-gardistische verkenningen betekenen.
In de genoemde ABC-artikelen ‘Kollektive Gestaltung’ en 
‘Modernes Bauen’ bekritiseert Stam de kunstopvattingen van 
architecten.87 Hij houdt hen de eisen van de techniek en de collec-
tiviteit voor en streeft met rationele architectuur naar het optimale 
nuttig effect, dat met een minimum aan materiaal tot stand wordt 
gebracht. Deze architectuur gaat uit van de eisen van de opgave, 
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van de techniek en van de economie. Vandaar zijn keuze voor het 
betonskelet, voor normalisatie van verdiepinghoogten en voor 
dunne, niet-dragende buitenwanden, maar hij wijst bijvoorbeeld 
ook op het belang van het intekenen van het leidingnet op werk-
tekeningen. Qua vormgeving wordt zijn bouwkunst beheerst door 
het contrast tussen de actieve verticale en de passieve horizontale 
richting. 
Indachtig de opzet om ABC een breed veld te laten bestrijken, 
publiceerde de redactie ook geregeld over beeldende kunst. 
Meyer stelde een themanummer samen dat aan de Europese 
schilder- en beeldhouwkunst was gewijd en waarin Malevich, 
Moholy-Nagy, Mondriaan, Tatlin, Tschichold en Vantongerloo hun 
analyses gaven.88 Deze kunstenaars kwamen uit verschillende 
disciplines voort, maar hadden meestal een stylistische of ideolo-
gische band met het constructivisme.89 
Ook andere auteurs droegen culturele onderwerpen in ruime 
zin aan. Zo wordt er een fragment uit Der neue Gesellschaft van 
Walter Rathenau opgenomen en de kwaliteit van typemachines 
besproken, evenals films van Hans Richter en het verband tussen 
het aantal zelfmoorden in een stad en de bouwwijze ervan.90 Leni 
Stam-Lebeau schreef bijdragen over mode en over dichtkunst, 
waarin zij onder meer opmerkt: “Het gedicht is de meest ade-
quate vorm van de literatuur; het bereikt met een minimum aan 
materiaal een maximum aan expressie.”91 ABC was toch vooral 
een tijdschrift over modernistische architectuur, zodat ook een 
gedicht naar de functionalistische lat werd gemeten. 
ABC had niet de reikwijdte van Le Corbusiers l’Esprit Nouveau, dat 
ook propageerde om met behulp van techniek de maatschappij te 
hervormen. De tien nummers die zouden verschijnen – totaal zestig 
pagina’s – kregen wel een internationale lezersschare en werden 
vooral door Nederlandse architecten goed gelezen.92 Stam schreef 
Werner Moser in september 1925: “In ieder geval we hebben nu al 
meerdere medewerkers dan bij de aanvang: we hebben 150 abon-
nés veel belangstelling in Duitschland enz. enz. Met een aantal 
van 200 tot 225 abonnés kunnen we bestaan blijven – voorloopig 
verliezen we aardig. Toch kunnen we niet ontevreden zijn, want het 
abonnenten aantal vormt zich altijd eerst langzamerhand.”93 
Meestal verzorgde Werner Moser de verspreiding in de VS. Stam 
stuurde echter zelf Rudolf Schindler drie nummers op proef en 
schreef de bewonderde architect: “Wij staan in regelmatig con-
tact met creatieve jongere architecten in verschillende Europese 
landen waaronder Nederland, Rusland en Frankrijk. Enig contact 
met collega’s uit Amerika zou voor ons zeer waardevol zijn.”94 
Inderdaad abonneerde Schindler zich.95 
Hoewel het blad in de architectuurboeken die destijds versche-
nen vrijwel niet opgemerkt werd en de invloed van ABC gezien 
de geringe oplage mogelijk overschat is, werd de avant-garde 
dus wel bereikt. De architectuur die het tijdschrift toonde, 
leidde tot stevige polemieken.96 ABC was het eerste Zwitserse 
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modernistische tijdschrift en bleef in de jaren twintig het enige.97 
Schweizerische Bauzeitung besprak het blad gunstig, waarop de 
prijzende woorden meteen als blikvanger in ABC werden afge-
drukt.98 De provocerende toon maakte echter, dat het blad niet 
alleen instemming kreeg.99 Oud schreef Lissitzky, dat hij er “over-
duidelijk niets nieuws” in zag. Daarop antwoordde deze dat hij 
deze mening deelde, maar hij hielp “(...) het ABC, in zijn dage-
lijkse culturele zendingswerk een semi-onderaardse propaganda 
te bedrijven, en dat in een van de meest reactionaire landen van 
Midden-Europa.”100 Lissitzky had het gewenste platform gekregen, 
waarmee hij de Sovjet-Unie in een gunstig daglicht kon plaatsen. 
ABC was vooral zo’n goed medium voor zijn propaganda, omdat 
de redactieleden niets nalieten om hun onafhankelijkheid te 
onderstrepen. 
Ook Van Doesburg las ABC, zo blijkt uit een brief aan een vriend 
waarin hij terloops schrijft dat een ruzie met Lissitzky weer was 
bijgelegd:101 

“ Met Lissitzky zijn we weer in verbinding. Hij is nog in 
Zwitserland. ’t gaat hem iets beter (heeft nog maar 1 long.) 
Hij heeft een nieuw tijdschrift “A.B.C.” uitgegeven met 2 hol-
landers Stam en Schmidt (architecten). Er komen den laatsten 
tijd steeds maar nieuwe tijdschriften uit! Iedereen denkt voor 
zich, dat hij ’t best weet en vindt het dan noodig direct een 
tijdschrift te laten verschijnen! Vorige week kregen we een 
tijdschrift uit Tokio “Malva”. Heel mooi! Heelemaal Merz! We 
kunnen er echter niets in lezen. ‘t Was zelfs al moeilijk om 
het te openen, daar het op een heel vreemde wijze was dicht 
gesnoerd. ’t Is toch leuk dat “de Stijl” al zoo ver doordringt.”

Van Doesburgs reeks beschouwingen in Het Bouwbedrijf maak-
ten hem tot een belangrijk architectuurcriticus. Hij onderkende al 
vroeg het tegengestelde belang van het behoud van monumen-
ten enerzijds en de noodzaak van goede huisvesting en verkeers-
regulering anderzijds. De plannen van de ABC-groep noemde 
hij weloverwogen en realistisch.102 In De Stijl wordt ABC “Een 
zakelijk vlugschrift, zonder pretentie” genoemd, met “Goede arti-
kelen van EL. Lissitsky en Stam.”103 Mede dankzij Van Doesburgs 
besprekingen werd Stam in één adem met Mies van der Rohe, 
Le Corbusier en Gropius genoemd en in hun internationale kring 
opgenomen.104

bIj ARNOLD ITTEN
In de zomer van 1924 bleef Stam waarschijnlijk zonder inkomsten; 
waar hij op dat moment van leefde is onduidelijk.105 Hij zou zijn 
tijd aan ABC hebben besteed. De kunstcriticus Hans Buys schrijft 
in een artikel, dat Stam in meerdere “kleinere bureaux” gewerkt 
heeft, naast dat van Karl Moser. Omdat Buys Stam hierover inter-
viewde, is het mogelijk dat deze hem op een Zwitserse werkgever 
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heeft gewezen die onbekend is gebleven, maar hier zijn geen 
andere aanwijzingen voor.106 
Stam trad vervolgens bij het bureau van Arnold Itten in dienst, 
waarschijnlijk in september 1925.107 Hij had deze bestaanszeker-
heid nodig, iets wat zijn Zwitserse archictectuurvrienden hem niet 
konden bieden.108 Itten was een onlangs bij Karl Moser afgestu-
deerde architect. Hij dreef een eenmansbedrijf, nadat hij eerder 
met een partner had samengewerkt. Het was gevestigd in Thun, 
een klein stadje op bijna 150 kilometer van Zürich. Itten was een 
leeftijdgenoot van Stam en een verre neef van Johann. Hoe hij in 
contact met Stam is gekomen is onbekend. Leni en Mart vonden 
een woonruimte in het centrum van Thun.109 
Stam zou hier anderhalf jaar als “angestellte” [medewerker] 
werken; over zijn bijdragen aan dit architectenbureau is opnieuw 
weinig bekend. Wel ligt voor de hand, dat Itten zijn talent voor 
perspectieftekeningen voor prijsvragen wilde benutten. Ittens 
bedrijf draaide echter op opdrachten voor huizen in Heimatstil 
in de omgeving. Stam werd betrokken bij een reeks projecten 
waaronder een volkshuis, vijf scholen en tenminste vijf woning-
bouwprojecten: voornamelijk eengezinswoningen en wonin-
gen van het twee-onder-een dak type. Dit waren conventionele 
ontwerpen, maar met name in de ontwerpen voor gymnasia 
in Sankt Wendel en Thun kon Stam wel vernieuwende ideeën 
kwijt.110 (afb. 39) In de dynamische tweedeling van het hoekige 
schoolgebouw van Sankt Wendel is de invloed van Lissitzky her-
kend.111 De wijze waarop de ruimten in elkaar overlopen zou een 
terugkerend thema in Stams architectuur worden: de volumes 
dringen in elkaar door.112 Het Progymnasium van Thun was een 
prijsvraagontwerp, dat als een van zijn laatste projecten uit deze 
Zwitserse periode gezien wordt.113 (afb. 41) Zijn precieze aandeel 
in deze producties is echter niet meer vast te stellen en wat hij 
zelf over het auteurschap beweerde is niet steeds steekhoudend 
gebleken. 

Ook betrok Itten Stam bij het prijsvraagontwerp voor het treinsta-
tion Genève-Cornavin.114 De laatste schreef Werner Moser over de 
totstandkoming van dit ontwerp met het motto ‘Canonica’:115 

“ Ik was blij een brief van je te krijgen omdat ik bemerkt had 
hoeveel menschen hier het mij kwalijk genomen hebben 
dat ik voor Arnold Itten het project Canonica maakte waar-
mee een 4e prijs behaald werd. Ik geloof dat jullie wel willen 
begrijpen dat de kwestie niet anders dan existenz vraag en 
broodvraag is. (…) Ik maakte Itten enkele schetsen die ik later 
in m’n eigen projekt uitwerkte. Die schetsen weigerde hij, 
haalde boeken en tijdschriften voor de dag met de bauten 
der juryleden en de sach was duidelijk. Toen vond ik het beter 
geen moderne schijn aan het uiterlijk te geven (…) alleen 
dat wat ze hebben willen – een Fassade – een hal en een 
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labyrinth. Als Erholung maakte ik in m’n eigen tijd dit eigen 
ontwerp.”

Itten liet de uitwerking van het ontwerp grotendeels aan Stam 
over. Onder de 78 inzendingen kreeg het inderdaad de vierde 
prijs, een bedrag van Sfr. 2500. Karl Moser, die eerder in een jury 
hun ontwerp voor een ziekenhuis had beoordeeld, was kritisch.116 
“Zowel Loryspital als Cornavin waren voornamelijk door Itten 
tot stand gebrachte compromissen. Stam blijft steeds zuiver en 
heeft een eenduidige en briljante ontwikkeling doorgemaakt 
(…).”117 Over de opzet van zijn eigen station Genève-Cornavin, 
dat niet meedong, schrijft Stam in termen van puurheid: “Dit 
station aanvaardt de eisen van het verkeer en probeert deze tot 
in de uiterste consequentie te organiseren.”118 (afb. 44) De knappe 
perspectieftekeningen laten zien hoe beton, glas en snelverkeer 
hem bezighielden. Het tegenontwerp staat diametraal tegenover 
de Canonica-variant.119 Is het klassieke Canonica streng axiaal, in 
het constructivistische tegenontwerp bepaalt een asymmetrische 
hellingbaan het beeld. De bouwwijze blijft volkomen zichtbaar, 
zodat de onontkoombare logica van het betonnen raamwerk als 
bindend stijlmiddel werkt.120 Het ontwerp is sober, doelmatig en 
dankzij glazen paviljoens transparant. De hellingbaan maakte het 
reizigers mogelijk naar het straatniveau af te dalen terwijl zij de 
stad in zich opnemen. Vanwege dit theatrale effect is wel ver-
band gelegd met de Russische theaterdecors, die Stam in Berlijn 
heeft gezien.121 Hij heeft met dit compromisloze ontwerp zijn stijl 
gevonden.
Stam exposeerde het stationsontwerp in het voorjaar van 1926 op 
de Grosse Berliner Kunstausstellung.122 Het was de laatste grote 
manifestatie van de avant-garde in deze stad, die daarna zijn 
gidsrol verloor. Stam nam er als lid van de Novembergruppe aan 
deel. Hij was de jongste deelnemer, naast exposanten van naam 
als Häring, Hilberseimer, Mendelsohn, Adolf Meyer, Rading, Oud 
en Max Taut. Dankzij zijn goede verhouding met deze laatste kon 
hij zijn radicale ontwerp tonen. Het hing naast een toonaange-
vend ontwerp van Oud, de woonwijk de Kiefhoek.123

Stams stationsontwerp maakte grote indruk.124 Het werd door 
de al even genoemde Sigfried Giedion in Bauwelt uitvoerig én 
lovend besproken.125 Deze architectuurcriticus was onafhankelijk 
noch objectief; zo nam hij betaalde schrijfopdrachten aan. Hij 
had echter een goed oog voor de radicale vernieuwingen van 
het Nieuwe Bouwen.126 Een belangrijke karakteristiek van deze 
architectuur, de wederzijdse doordringing van volumes, zag hij 
bij Stam terug.127 In 1928 zou Giedion schrijven, dat voor hem de 
moderne geest het best begrepen wordt in deze sleutelterm, maar 
de betekenis die hij aan dit begrip geeft is niet eenduidig.128 De 
sensatie van ruimten die in elkaar overvloeien is een ruimtelijke 
ervaring, maar hij ziet ook een metaforische betekenis die met 
eenworden verband houdt. In deze visie houdt architectuur zich 
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niet langer bezig met objecten, maar met ruimtelijke relaties. 
Voorts noemt Giedion het de morele plicht van de modernistische 
architect om de zieke maatschappij te genezen door het onder-
drukte zichtbaar te maken. Ook in dit verband noemt hij Stams 
ideeën bepalend voor de toekomst.129 

Zo praktisch als het stationsontwerp Genève-Cornavin is, zo 
hemelbestormend is het concept van de Wolkenbügel, een studie 
naar de nieuwe mogelijkheden van techniek en industriële pro-
ductie die Lissitzky in deze tijd fascineerden. Refererend aan 
Tatlins werk verbeeldde hij horizontale wolkenkrabbers aan de 
stadsring van Moskou, dat destijds al een miljoenenstad was 
die bovendien sterk groeide.130 Hij monteerde dit ontwerp in een 
foto van het drukke Nikitsky-plein en publiceerde het in Asnova-
bulletin.131 De Wolkenbügel krijgt in samenspel met het verkeer 
een vorm, die wel horizontale en vertikale bewegingslijnen kent, 
maar geen centraal aanzicht. Door de openheid en het vele glas 
lijkt de woontoren haast zwevend en immaterieel.132 Tijdens een 
ziekenbezoek besprak Lissitzky zijn Wolkenbügel met de technisch 
onderlegde Roth, die de constructie niet verantwoord vond.133 
Roth bood aan om samen met Stam een uitvoerbaar alternatief 
te ontwikkelen. Hij bedacht een nieuwe constructie met schragen, 
waarna Stam de bovenbouw stroomlijnde en het resultaat in 
twee fascinerende tekeningen verbeeldde. (afb. 45) Deze zouden 
pas in 1960 gepubliceerd worden.134 Er is slechts één commentaar 
van Stam bekend, eveneens van veel later datum.135 Hij zag in 
Lissitzky’s Wolkenbügel een nieuwe vormentaal en een krachtig 
middel om de huizenzee van Moskou in te tomen.

In september 1925 bereikte Stam in Thun een opmerkelijk aan-
bod van het Bauhaus. Gropius en Moholy-Nagy hadden een 
reeks over vormgeving opgezet, die door de laatste ook grafisch 
verzorgd werd: de Bauhaus-boeken. Veel van deze deeltjes zijn 
klassieke werken over modernistische theorie en smaak gewor-
den.136 Klee, Adolf Meyer, Schlemmer, Mondriaan, Van Doesburg, 
Kandinsky en zijzelf hadden al een deel geschreven.137 Van de 
dertien Bauhaus-boeken verschenen er acht in 1925. Moholy-
Nagy had Stam per brief gevraagd om “een boek over vraag-
stukken van de architectuur” voor deze serie te schrijven.138 Er is 
geen antwoord bekend, maar mogelijk hebben zij elkaar hierover 
gesproken.139 Juist in deze tijd droeg Moholy-Nagy met ‘Ismus 
oder Kunst?’ aan het beeldende kunst-nummer van ABC bij. Hij 
greep zijn kunstanalyse aan om vormgevers op te roepen om zich 
aan de nieuwe maatschappelijke orde te wijden. Waarom Stam 
ondanks dit goede contact weigerde is onduidelijk; hier lijken zijn 
doen en laten als vaker onverklaarbaar. Mogelijk verkoos hij zijn 
eigen tijdschrift om zijn ideeën te verspreiden, omdat een arti-
kel minder definitief is dan een boek, wat de dialoog ten goede 
komt.140 Hij geloofde in de uitwisseling van ideeën en heeft zich 
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mogelijk niet teveel vast willen leggen. Het is echter even goed 
denkbaar dat het Bauhaus hem geen acceptabel honorarium kon 
bieden of dat hij überhaupt niet met de kunstschool geassocieerd 
wilde worden. Voor de verwachte bijdrage van Stam, Das ABC 
von Bauen, werd al geadverteerd. Het lijkt erop, dat Ouds lezing 
uit de Bauhaus-week als alternatief is gepubliceerd.141

Het verblijf in Zwitserland ging Stam op den duur tegenstaan. 
Het land werd door een dadaïst één groot sanatorium genoemd 
en zelf sprak hij van een land van “onoverkomelijke stompzin-
nigheid”.142 Zijn ontwerpen werden hier dan ook te revolutionair 
gevonden. Hij vond er buiten de eigen kring geen draagvlak voor, 
zodat zij een papieren werkelijkheid bleven.143 In een brief aan 
Werner Moser, die al eerder aangehaald werd, uitte hij zijn teleur-
stelling over het Zwitserse architectenmilieu:144 

“ In der Schweiz is van een dergelijke beïnvloeding [zoals die 
van Max Taut, SJ] natuurlijk geen sprake, evenmin als van 
een werkelijke overtuiging. Zoo maakt als men er komen 
wil en men zaken wil doen en opdrachten krijgen – dat Jan 
Publiek wil. Toch word het me hier wel onhoudbaar: het 
samenwerken met Hans, Artaria, Wittwer, Roth enz – is wel 
erg prettig en ik begrijp dat het me niet gemakkelijk gelukken 
zal in Holland zoo’n clubje te vinden. Maar toch, ’t is me te 
klein in de dagelijksche werkkring en ook – we zijn al bijna 1½ 
jaar hier. Daarom heb ik opgezegd en we zullen ongeveer de 
25 Oct. van hier gaan. Voorlopig naar Parijs.”

Hoewel Stam kennelijk al reisplannen had, kwam zijn ver-
trek mogelijk toch nog onverwachts. Mart en Leni hadden 
geen verblijfsstatus. Volgens Giedion had Stam in Zwitserland 
gewoond: “totdat de Vreemdelingenpolitie voor hem de deuren 
dicht sloeg.”145 In oktober 1925 trokken ze verder, via Parijs naar 
Nederland. Lissitzky verliet Zwitserland in hetzelfde jaar, na een 
vergeefse poging om zijn verblijfsvergunnning verlengd te krij-
gen. Terug in Moskou schreef hij zijn vriendin, Sophie Küppers: 
“Ik heb een brief van Stam gekregen waarin hij vertelt dat hij een 
paar maanden naar Parijs vertrekt. Ik had hem graag hier gehad, 
om met hem samen te werken. Van de jonge architecten is hij 
de meest bekwame. Zijn jongste werk, het stationsgebouw, is 
prachtig.”146 

Stams werkervaring in Zwitserland is wel een laboratorium voor 
het Nieuwe Bouwen genoemd.147 Verschillende van zijn theorieën 
werden er aan de praktijk getoetst. Naar zijn eigen idee bracht 
met name Karl Moser hem veel bij.148 In consequent uitgewerkte 
ontwerpen als zijn Wolkenbügel-variant en het treinstation 
Genève-Cornavin kwam Stam tot een eigen vormentaal. Zijn 
verbluffende ontleding van dit station in zijn functies geldt als zijn 
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belangrijkste concept uit de Zwitserse tijd. Het ontwerp vestigde 
zijn reputatie onder avant-garde architecten. In zekere zin heeft hij 
het niet meer overtroffen. 
In deze periode creëerde hij een nieuw podium voor zijn ideeën: 
ABC – Beiträge zum Bauen. Hij zag ABC als onderdeel van een 
groter actieplan.149 Dat Lissitzky een belangrijke gangmaker van 
de ABC-groep was, blijkt uit de woorden van Schmidt: “Hij had 
een scherp intellect, alert op ieder aspect van de werkelijkheid. 
Hoe schijnbaar gemakkelijk hij ook de werkelijkheid van de 
“hemelse stijgbeugel” [de Wolkenbügel, SJ] van zijn artistieke 
verbeelding leek te ondervangen, had hij een kant-en-klaar en 
vriendelijk begrip van de moeilijkheden die deze werkelijkheid 
aan ons aardse architecten bood.”150 Lissitzky was voor de redac-
teuren van ABC ongetwijfeld ook een vaderfiguur. Stam zou zijn 
voordeel doen met zijn constructivistische ideeën, zonder hem 
letterlijk na te volgen.151 
Stam maakte zich de rol van cultuurbemiddelaar eigen, door 
de ideeën die hij tijdens zijn Bildungsreise door Duitsland en 
Zwitserland had opgedaan uit te dragen en zich zo in het eigen-
tijdse architectuurdebat te mengen.”152 ABC werd als een actueel 
en provocerend tijdschrift opgemerkt. 
Zwitserland was hem echter “te klein”. Zijn onwil om zich naar 
de Zwitserse praktijk te voegen had Karl Moser ertoe gebracht 
om zijn notitieboekje toe te vertrouwen: “Het probleem Stam. 
Hij heeft iets van de eeuwige Jood, reist overal rond en ver-
breidt overal ideeën en initiatieven. Hij geldt onbetwist als de 
Bolsjewist in de architectuur.”153 “Ewige Jude” verwijst naar de 
Middeleeuwse legende over de eeuwig dwalende Ahasveros die 
tot Christus’ kruisiging zou hebben aangezet, waarop Hij hem zou 
hebben vervloekt. De brandmerking “Bolschewist” is de vroegste 
verwijzing naar Stams linkse sympathie, die overgeleverd is. De 
Zwitserse culturele elite moest niets van communisten hebben.154 
Stam zal beseft hebben dat zijn als “links” ervaren projecten hier 
kansloos waren. 
Dezelfde Moser schreef Berlage enkele jaren later over de menta-
liteit van zijn landgenoten, waarbij hij op zijn vroegere tekenaar 
doelde: “Zwitserland is een behoudende natie, en er groeit alleen 
middelmatige vegetatie; als tegemoetkoming wel in grote hoe-
veelheden. Als een pol boven het gemiddelde uitgroeit, wordt hij 
neergemaaid.”155 
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Parijs trok halverwege de jaren twintig meer dan ooit ambitieuze 
kunstenaars en liefhebbers van het vrije leven aan. Na de oor-
logsjaren waren de boulevards van de rive gauche opgeleefd. 
Een golf van energie stimuleerde er de kunst, architectuur, vorm-
geving en mode. Een derde van de Parijse kunstenaars had in 
Montparnasse een onderkomen gevonden en hoopte er dankzij 
de vele galeries en exposities werk te verkopen. De wijk was rus-
teloos en vrijgevochten. In brasserie La Rotonde vroeg een ober 
een jonge vrouw om haar hoed op te zetten om niet voor prosti-
tuée door te gaan, waarop één van de cafégangers, Man Ray, zich 
over zijn latere model ontfermde. 
Stam had bij zijn komst naar Parijs zijn loopbaan in het achter-
hoofd, zo blijkt uit een brief van Leni die zij in Thun aan haar broer 
geschreven had: “Wij zijn den winter zonder werk in Parijs want 
daar is ’t het goedkoopst leven en we hebben iets overgespaard 
zoodat Mart dien tijd studeeren kan, wat de betrekking die hij in 
’t voorjaar in Holland hoopt te vinden ten goede komt.”1 Hier zou-
den Mart en Leni vier bijzondere maanden beleven. Stam wilde er 
vooral inspiratie opdoen voordat hij naar Nederland doorreisde. 

PIET MONDRIAAN 
Mart en Leni kwamen in oktober 1925 in Parijs aan, waar 
Josephine Baker juist op de Champs Elysées debuteerde. Tot mid-
den januari van het volgend jaar beschikten zij over woonruimte 
in rue Parceval 29, een straatje net achter de begraafplaats van 
Montparnasse. 

7  
PARIjS EN PuRMEREND 

Afb. 9
Mart Stam in gesprek met  
Piet Mondriaan (midden). Parijs, 1928.
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In het ABC-artikel ‘Das Chaos im Stadtbau’ uit 1924 was Parijs al 
ter sprake gekomen. Het al even uitgelichte woord chaos valt in 
dit korte stukje vijf keer: “Wanneer wij de Eiffeltoren beklimmen 
om de stad Parijs als geheel van boven te overzien, (…) zien wij 
een eindeloze brei van huizen onder ons uitgegoten, een jaar-
markt, zonder het ritme van het organisch gevoegde, een chaos, 
waaruit de verschillende hoofdgebouwen zinloos opduiken en 
weer verdwijnen (…).” De anonieme schrijver – vermoedelijk 
Stam – pleit voor “(...) geen schilderachtige en geen monumen-
tale stad (…) maar een architectonische stad als de uitdrukking 
van de hoogste wetmatigheid, eenheid en efficiëntie (...).”2 Deze 
nieuwe orde moest het ideaal van de sociale gelijkheid dichterbij 
brengen. 

Over het sociale verkeer van Mart en Leni tijdens dit verblijf is 
vrijwel niets overgeleverd. Wel had Stam al in het voorjaar in 
Parijs Mondriaan ontmoet, mogelijk voor het eerst. De kunstenaar 
was voor de oorlog naar deze stad verhuisd om er een nieuw 
leven te beginnen. Piet Mondriaan ging Pierre Mondrian heten, 
omdat van deze verfransing “(…) het geluid en het rhijthme hem 
prettiger aandeden (...).”3 Hij hield met een onderbreking meer 
dan vijftien jaar atelier op rue de Départ 26, in een levendige 
winkelstraat die door het station Montparnasse zou worden opge-
slokt. Een poort gaf toegang tot een armoedig binnenplaatsje 
en het trappenhuis naar het atelier. Electriciteit ontbrak; toilet en 
stromend water waren op de gang. Desondanks deed het atelier 
– zijn “aardsch paradijs” – bezoekers schoonheid en evenwicht 
ervaren.4 Orde was er essentiëel. De leefruimte scharnierde om 
de witte schildersezel; verfpotten en penselen bleven uit zicht. 
Zo weerspiegelde dit atelier zijn artistieke ontwikkeling. Als er 
kunstenaars kwamen verstopte hij ook zijn schilderijen: “Moholy 
komt! Alles even omdraaien.”5 De vergeestelijke ruimte is onder 
anderen door Kértez en dezelfde Moholy-Nagy gefotografeerd.
Mondriaan was niet alleen 27 jaar ouder dan Stam, maar ook een 
andere natuur. Hij was gereserveerd, kleedde zich steeds onberis-
pelijk en vergat daarbij de uitgebrande sigaret in zijn mondhoek. 
Hij is als kuis getypeerd en ook als eenzaam. Hij hield echter 
wel van uitgaan, dineerde bij voorkeur bij Le Boeuf sur le Toit of 
verderop op de boulevard. Net als Stam luisterde hij graag naar 
jazz, zodat een rood geschilderde grammofoon het atelier com-
pleteerde. Hij had een passie voor dans, at uit geldgebrek slecht 
maar hield wel jonge Parisiennes in de danszaal vrij om met hen 
in een sjimmy op te gaan.6

Nadat Mondriaan eerst via de Theosofische Vereniging een ken-
niskring had opgebouwd, zag hij later ook dadaïsten en surrealis-
ten. De erkenning voor zijn werk nam in deze tijd toe en hij raakte 
thuis in de kosmopolitische kunstwereld.7 Hoewel er kunstenaars 
in zijn atelier bijeen kwamen, beperkte hij zijn vriendenkring tot 
personen die hij bijzonder de moeite waard vond. Als overtuigd 
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anti-militarist was hij bevriend met Bart de Ligt, op dat moment 
de belangrijkste woordvoerder van deze beweging.8 
Wellicht heeft ABC Stams toegang tot de rue de Départ vergemak-
kelijkt, want Mondriaan zocht voortdurend naar publiciteit in de 
juiste bladen. Het themanummer over moderne kunst, dat in eind 
maart of begin april verschenen was, heeft mogelijk deuren geo-
pend.9 Mondriaan had het artikel ‘Die Malerei und ihre praktische 
“Realisierung”’ bijgedragen, waarin hij erop wijst dat abstracte 
schilderkunst goed in architectuur kan worden toegepast, zonder 
decoratie te worden.10 
Bij hun ontmoeting medio april gaf Mondriaan Stam zijn brochure 
Le Neo-plasticisme. In december schonk Mondriaan Mart en Leni 
ook Neue Gestaltung, zijn essaybundel uit de reeks Bauhaus-
boeken. Onder het motto “Aux hommes futurs” schreef hij een 
opdracht. 
Als geducht theoreticus wijdde hij graag uit over de wisselwer-
king tussen non-figuratieve kunst en architectuur. Het laatste kon 
volgens hem ook een abstracte verschijning zijn: “Vandaag de 
dag is te zien hoe de Bouwkunst zuiverder en eenvoudiger wordt, 
maar weinigen verwerkelijken de beeldende uitdrukking van het 
abstracte.”11 Hij verwachtte veel van de architectuur, als de wereld 
evenwichtiger zou zijn geworden. Geregeld zei hij: “Later dan 
gebeurt het in de bouw en dan wordt de schilderkunst overbo-
dig.”12 De kunst zou aan belang inboeten naarmate het menselijk 
bestaan meer evenwicht zou vinden. 
Mondriaans kunsttheorie, het neoplasticisme, ontstond onder 
invloed van Mathieu Schoenmaekers, een medelid van de 
Theosofische Vereniging met wie hij was omgegaan. De 
Nietzschiaanse denkbeelden van deze uitgetreden priester spra-
ken na de Eerste Wereldoorlog veel kunstenaars en literatoren 
aan. Zijn Christosofie gaat uit van een esoterisch systeem van 
tegenstellingen, met het passieve en actieve als basis. Het hori-
zontale staat voor rust en resultaat, terwijl het verticale beweging, 
actie en kracht uitdrukt, wat zijn climax in het christelijke kruis 
vindt. “Volstrekte tegendeelen zijn aanschouwbaar als volstrekte 
straal en volstrekte lijn”, aldus Schoenmaekers in Het nieuwe 
wereldbeeld.13 Mondriaan omarmde deze filosofie mogelijk 
omdat hij moeite had om zijn eigen gedachtenwereld te verwoor-
den. Hij zou ook niet graag over zijn inzichten gesproken heb-
ben.14 Het neo-plasticisme, dat hem tot abstract werk met rechte 
lijnen, primaire kleuren, asymmetrie en een heldere vlakverdeling 
had gebracht, maakte desondanks in bescheiden mate school.15

De architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid stond ongetwijfeld 
sterk onder zijn invloed.16 In deze jaren was naast Mondriaan 
alleen Lissitzky een zo belangrijk richtsnoer voor Stams kijk op 
de samenhang tussen de beeldende kunst en de maatschappe-
lijke ontwikkeling. Toch is deze uitwerking weinig tastbaar, zij het 
dat Stam Het nieuwe wereldbeeld in bezit had.17 Stam beschrijft 
een verwante wereldbeschouwing in ‘Modernes Bauen’ in het 
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ABC-nummer, dat tijdens zijn verblijf in Parijs uitkwam.18 Hij 
beriep zich echter niet op het denken van Schoenmaekers, dat hij 
te esoterisch zal hebben gevonden. Hij zocht vooral praktische 
oplossingen voor sociale problemen en zou weinig levensbe-
schouwelijks op papier zetten. Wel verduidelijkt hij in ABC hoe hij 
tegenover Mondriaan staat.19 Ook volgens Stam wordt de schep-
ping beheerst door twee beweegrichtingen: het horizontale en het 
verticale. Hij vooronderstelt eveneens een dragende structuur, die 
tegengestelde paren combineert die om een evenwicht vragen, 
zoals bewust-onbewust, horizontaal-verticaal, actief-passief.20 Ook 
sluit hij bij Mondriaans strenge reductie aan om tot een radicale 
visie op het moderne bouwen te komen:21 

“ Verticaal en horizontaal geven de bouwkunst de rechte hoek, 
die de opbouw steeds beheersen zal. Deze elementaire grond-
regels zullen in combinatie met een aantal andere wetten in de 
moderne bouwsystemen duidelijk tot uitdrukking komen.”

Het werk van de schilder en de architect heeft weinig formele 
overeenkomsten en Mondriaans exclusieve gebruik van primaire 
kleuren zou Stam nooit overnemen.22 Een zeldzame aanwijzing, 
dat hij zich op Mondriaans beeldopbouw oriënteerde, is zijn affi-
che voor Bruynzeel dat vooral horizontaal-verticaal is gedacht.23 
Dit ontwerp kwam waarschijnlijk in Rotterdam tot stand; van con-
tacten met deze fabriek is overigens geen spoor.24 
Stam was van mening dat de “vervrouwelijking van de laatste 
eeuw” in de stedenbouw moest worden tegengegaan.25 Ook 
zou hij zich tegen “vrouwelijke” architectuur afzetten. Tegenover 
“verwijfdheid en vormencoquetterie zal de schoonheid en klaar-
heid van het mannelijk denken moeten komen”, zo zou hij Werner 
Moser in 1925 schrijven.26 Dit wijst mogelijk op de invloed van 
de Christosofie, maar hij wijdt er niet over uit. Schoenmaekers 
en Mondriaan zagen in het vrouwelijke behoud en traditie.27 
Mondriaan, die seksistische opvattingen over de rol van de vrouw 
in de maatschappij had, zag in het vrouwelijke bovendien een 
bedreiging voor de man in de kunstenaar: “Het vrouwelijke en het 
materiële beheersen het leven en de maatschappij en verhinderen 
de spirituele uitdrukking ten dienste van het mannelijke. In een 
manifest van de Futuristen, is de verkondiging van haat jegens 
de vrouw (het vrouwelijke) volledig terecht. Het is de Vrouw in de 
Man die de directe oorzaak is van de overheersing van het tragi-
sche in de kunst.”28 Met vrouwelijke kunstenaars had Mondriaan 
dan ook meestal moeite. 
Stam bleef zich herkennen in Mondriaans denkbeelden en de 
wijze waarop hij ze heeft verbeeld. Hij bewonderde diens con-
sistentie en kwaliteit.29 Mondriaans seksisme zou hij echter niet 
overnemen. Hij zou niet alleen met vrouwelijke kunstenaars gaan 
samenwerken, maar zich ook sterk maken voor een nieuwe rol 
van de vrouw in het gezin. 
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TENTOONSTELLINGEN VAN DE AVANT-GARDE
Tijdens het verblijf van Mart en Leni in Parijs exposeerden 
Mondriaan en andere vrienden in opmerkelijke tentoonstellingen. 
Hans Arp nam deel aan La Peinture Surrealiste, de eerste tentoon-
stelling van deze groep die op 13 november 1925 middernacht in 
Galerie Pierre geopend werd. Arp kon deze vernissage echter niet 
bijwonen, omdat hij als Duitser geen visum voor Frankrijk gekre-
gen had. Parijs was het centrum van het surrealisme; er werd op 
deze tentoonstelling ook werk van De Chirico, Ernst, Klee, Man 
Ray, Masson, Miró, Picasso en Roy samengebracht. De surrealis-
ten hadden tevergeefs geprobeerd om Picasso in te lijven, die zijn 
werk liever op eigen titel toonde. Zij hadden zich met de commu-
nistische partij verbonden om daarmee de Marokkaanse onaf-
hankelijkheidsstrijd te steunen. Zelfs deze op het onderbewuste 
gerichte kunstenaars waren geëngageerd. 
Art d’aujourd’hui werd begin december 1925 geopend met een 
pianorecital van Georges Antheil, die eigen “neo-plastisch” werk 
vertolkte. De organisator Victor Poznanski gaf een alternatieve 
kijk op de na-oorlogse kunst. Anders dan in de meeste galeries 
en op groepstentoonstellingen werd voornamelijk abstract werk 
gebracht, hoewel het slecht verkocht. De catalogustekst noemt 
een rode draad: “De schilderijen van deze kunstenaars hebben 
het doel dat ook Poussin reeds als hoogste bestemming voor de 
schilderkunst zag: het genot: gedichten in vorm en kleur, zusters 
van het moderne gedicht waarvan het enige doel lyriek en droom 
is, zusters van de vrije muziek.”30 Vervolgens worden 89 kunste-
naars met 24 nationaliteiten opgesomd, overwegend Fransen 
en Duitsers. Er exposeerden dertien vrouwen. Twee architecten 
toonden hun schilderijen: André Lurçat en Le Corbusier (onder 
zijn eigen naam Charles-Edouard Jeanneret). Grote namen 
als Ernst, Gris, Klee, Léger, Lipchitz, Miró en Moholy-Nagy en 
Picasso waren vertegenwoordigd. Ook De Stijl was met Van 
Doesburg, Mondriaan, het ex-lid Huszár, Domela Nieuwenhuis en 
Vordemberge-Gildewart present; dit was hun meest uitgebreide 
presentatie in Parijs tot dan toe.31 De tentoonstelling werd door 
de kritiek slecht ontvangen. De leden van De Stijl werd niet ten 
onrechte “een totale minachting voor beelden die geboren zijn uit 
zinnelijke levenshartstocht” verweten.32 Mondriaan was één van 
de zes kunstenaars van wie Anna de Noailles werk aankocht, de 
markiezin die ook Buñuels Un chien andalou zou financieren. Met 
Compositie in grijs en zwart introduceerde zij Mondriaans werk 
in de Parijse elite. Mondriaan nam Stam mee naar de opening, 
zo schreef hij J.J.P. Oud: “Op de tentoonst. van l’Art d’Aujourd’hui 
heb ik een der twee verkocht aan de comte de Noailles alhier, 
voor geen hooge prijs maar ’t is toch goed in Parijs eens te ver-
koopen, heh? Van Doesb. heb ik gewoonweg genegeerd bij de 
opening. Ik was er met Mart Stam die heel sympatiek is.”33 
Stam ging rond deze tijd met verschillende leden van De Stijl om 
en maakte mee hoe hun beweging door cruciale ontwikkelingen 
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ging. Theo en Nelly van Doesburg hadden twee jaar eerder nog 
wekenlang bij Mondriaan gelogeerd, maar sindsdien waren de 
beide kunstenaars artistiek en persoonlijk uit elkaar gegroeid. Op 
Art d’Aujourd’hui toonde Van Doesburg voor het eerst diagonaal 
werk, vier contra-composities, waaruit deze scheiding der geesten 
spreekt. 
Art d’Aujourd’hui was een protesttentoonstelling, gehouden 
omdat de Stijlgroep eerder dat jaar van de Exposition des Arts 
Décoratifs was uitgesloten.34 Ook deze tentoonstelling, waar 
het begrip Art Déco aan ontleend is, kan Stam hebben bezocht. 
Hij heeft zich vrolijk gemaakt over het Palais de Trocadéro, dat 
voor de groot opgezette tentoonstelling “mit Dynamit” werd 
afgebroken.35 
Op het enorme terrein rond de Invalides kreeg ook moderne 
architectuur de ruimte. Le Corbusier toonde er in zijn Pavillon de 
l’Esprit Nouveau diorama’s, die het Parijs van de toekomst ver-
beeldden. Hoewel dit Plan Voisin met tweehonderd meter hoge 
woontorens langs de Seine geen concreet voorstel was, lokte 
het verontwaardiging uit.36 Dankzij deze verbluffende presentatie 
werd “een machine om te bewonen” een gevleugeld woord. De 
“machine-esthetiek” brak rond deze tijd door en sprak behalve 
uit het werk van Le Corbusier ook uit dat van Walter Gropius en 
Robert Mallet-Stevens. Het Nederlandse Nieuwe Bouwen stond in 
los verband met deze “machine-stijl”.37

Ook de constructivisten waren vertegenwoordigd: er werd werk 
van Alexander Rodchenko en van Vkhtemas-studenten getoond. 
Frits Staal ontwierp het Nederlandse paviljoen, waarover Van 
Doesburg een vernietigende kritiek schreef: “Het paviljoen van de 
heer Staal, of juister de havezate ‘Pays Bas’, is een schandelijke 
getuigenis van architectonische gebrekkigheid en achterlijkheid.”38 
Deze toon zou Van Doesburg steeds verder isoleren.
Eén van de exposanten in dit paviljoen was Stams vroegere 
leraar Jac. Jongert. Jongert verzorgde er een presentatie voor de 
Rotterdamse kunstacademie, waar hij inmiddels doceerde. Hij 
beschrijft in zijn memoires de tentoonstelling als het hoogtepunt 
van de decoratieve periode. Deze kreeg in de uitgangspunten 
van de Nieuwe Zakelijkheid een reactie, die hij bedreigend voor 
de werkgelegenheid van vormgevers vond: “Hoewel ik op een 
volgende vergadering van “Opbouw” tegen deze theorie heb 
gesproken, op maatschappelijke gronden, heeft het toch zeer het 
kunstonderwijs beïnvloed. Maatschappelijk werd de nieuwe zake-
lijkheid aanvaard.”39 

VERkEER
Stam deelde zijn fascinatie voor snelheid met de dadaïsten, futu-
risten en Le Corbusier.40 Parijs sprak hem ook in dit opzicht aan. 
Het verkeer liep er echter vast omdat de industrialisatie deze stad 
in een mierenhoop had veranderd. Onder dictatoriaal gezag waren 
al vijftig jaar eerder de ongekend grote problemen aangepakt. 
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Baron Haussmann had het stadsplan naar de verschillende 
functies geordend. Daar de stad voornamelijk uit nauwe straten 
bestond, werd het middeleeuwse centrum voor een groot deel 
gesloopt en 165 km. doorgaande wegen aangelegd. Hausmanns 
aanpak moet Stam hebben aangesproken: zo werd de aanleg van 
de kilometerslange avenue de l’Opéra langs een liniaal uitgezet.41 
Deze brede wegen werden langs zichtassen van plein tot plein met 
elkaar verbonden. Zes kopstations ontsloten de stad voor de trein. 
Achter classicistische en barokke gevels kwamen meer dan hon-
derdduizend nieuwe woningen tot stand. Deze renovatie ging de 
uitwassen van het kapitalisme tegen en de verlichte boulevards, 
fraaie pleinen, riolen en waterleiding waren meer dan welkom, 
maar de kwaliteit van de huizen bleef slecht. De Parijzenaars voel-
den zich bovendien in de eenvormige stad ontheemd. 
Sindsdien was Parijs geregeld opengebroken om de tram, auto en 
metro doorgang te bieden. Desondanks kampte de stad halver-
wege de jaren twintig met ernstige congestie, erger dan bijvoor-
beeld New York of Londen, die volgens de autojournalist Baudry 
de Saunier over 2,5 keer zoveel rijweg beschikten.42 Hij pleitte in 
het voorjaar van 1925 in l’Illustration voor maatregelen zoals de 
invoering van eenrichtingsverkeer en verkeerslichten, maar ook 
de disciplinering van voetgangers. Dit moest leiden tot een snel-
lere doorgang voor auto’s: “Door een maximum aan haast verliest 
een mens een minimum aan tijd.” Stam heeft dit gelezen en met 
zijn geestdrift voor het tempo en de auto had hij de uitspraak 
ongetwijfeld voor zijn rekening willen nemen.43 Het verkeer werd 
meer en meer hét stedenbouwkundige vraagstuk, dat zijn belang-
stelling had en hij zocht in Parijs naar manieren om het vastgelo-
pen stadsverkeer vlot te trekken.
Het Parijse verkeer kreeg veel aandacht in het themanummer van 
ABC over stedenbouw.44 Als voorbeeld van geforceerde steden-
bouw uit het verleden werd een luchtfoto afgebeeld van de place 
de l’Étoile. Het monumentale plein noemde hij “decoratie, een 
stuk holle wand”, waarin eenheid werd gesuggereerd om een 
representatief effect te bereiken. Hij stelde daar een eigen ont-
werp voor een stadsuitbreiding tegenover. 
Mart en Leni woonden eind 1925 een kerstdineetje van Mondriaan 
bij, waar ook Cor van Eesteren aanschoof. Van Eesteren, die 
destijds als een wat droge en stille figuur werd gezien, zal over 
zijn werk verteld hebben.45 Samen met zijn vriend Georges Pineau 
nam hij deel aan de ‘Open inschrijving voor het ontwerp van 
onder grondse passages bestemd om de doorstroming van het 
verkeer te verbeteren’, een prijsvraag van de gemeente Parijs met 
de haast onmogelijke opgave om ondergrondse oplossingen voor 
de verkeersopstoppingen te bedenken.46 Of Stam eveneens deel-
nemer was, is niet meer vast te stellen. Er werden andere plannen 
bekroond.
In het ABC-artikel ‘Verkehrsaufgaben der Stadt Paris’ wordt het 
verkeer naar afstand en snelheid gedifferentieerd.47 Naast dit 
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artikel is Stams bericht ‘Der Aérocar Paris-St. Denis’ afgedrukt, 
dat een onderzoek van dezelfde gemeente naar een nieuwe vorm 
van zakelijk verkeer tussen steden beschrijft.48 (afb. 47) In deze 
utopische verbeelding zag ingenieur Françis Laur twee bezwaren 
tegen het vliegtuig: het energiegebruik en het risico van ongeluk-
ken. Daarom ontwikkelde hij een zweefbaan met propellor-aan-
gedreven wagons aan een kabel, die een snelheid van 90 km. 
per uur konden bereiken. De bouw van een proefstrook van vier 
kilometer was volgens Stam al goedgekeurd, wat verzonnen was, 
evenals ingenieur Laur.49 Hij zou ook elders fantaseren over deze 
hoogbaan, “die thans tusschen Parijs en St. Denis tot stand wordt 
gebracht.” Hij tekende een constructievariant en vroeg zich af 
waarom de lijnen Paris-Lille en Paris-Bordeaux nog niet werden 
aangelegd, maar verwachtte evengoed niet dat het plan in zijn 
huidige vorm gerealiseerd zou worden.50 Blijkbaar wilde hij zijn 
studie naar toekomstige verkeersoplossingen zo reëel mogelijk 
presenteren om zo de langere termijn wat dichterbij halen. Omdat 
hij zo gericht was op zijn idealen zou hij zijn toekomstverwachting 
wel vaker als werkelijker ervaren dan het hier en nu. 

Het verblijf van Leni en Mart in Parijs viel samen met bijzondere 
tentoonstellingen. Dankzij de vele stromingen die zich daar manis-
teerden kon Stam zijn kijk op eigentijdse kunst en architectuur 
verruimen. Parijs was bij voorbaat als tussenstation bedoeld, al 
waren zij graag langer gebleven.51 Leni schreef aan Werner Moser 
waarom het vertrek onvermijdelijk was: “Er moet echter weer eens 
geld verdiend worden en dat is juist in Parijs erg moeilijk.”52 
Toch telde Parijs destijds vele architectenbureaus en de bouw 
floreerde. Stam heeft er de ontwikkelingen van het modernisme 
in zich opgenomen. In Frankrijk kreeg deze stroming twee gezich-
ten.53 Uit de kring rond Le Corbusier kwam experimentele, soms 
ronduit provocerende architectuur voort. Deze architecten bestre-
ken slechts een klein terrein; pas vanaf 1926 nam het werk van 
het bureau van Le Corbusier en Pierre Jeanneret sterk toe.54 Ook 
andere modernisten uit deze groep waren er actief, zoals André 
Lurçat en Adolf Loos.55 Even innovatief maar commerciëler was 
de tweede verschijningsvorm, die voor het eerst op de exposition 
Art Déco getoond werd en die wereldwijd navolging kreeg. Over 
Stams kansen op werk in deze periode is weinig te zeggen, omdat 
er over zijn contacten met zijn beroepsgroep vrijwel niets geble-
ken is. Het mag betwijfeld worden of zijn Frans voor een werk-
omgeving volstond en het is ook maar de vraag of hij überhaupt 
werk heeft gezocht. Werk vinden was immers niet zijn belangrijk-
ste doel. Stam kwam doelgericht om een cursus over beton te 
volgen in de verwachting daar in Nederland zijn voordeel mee te 
kunnen doen. Hij was voorts geïntrigeerd door het stedenbouw-
kundig vraagstuk van de overbelaste stad.
De kruier op Gare du Nord die zich bij het vertrek van Mart en Leni 
over hun bagage ontfermde, bracht mogelijk ook schilderijen aan 
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boord van de trein. Op een goede dag kreeg in hun huiskamer de 
eerste Mondriaan een plek.56 Ook kwam er een Modigliani – een 
portret van een jonge vrouw bij een schildersezel – aan de wand.57 

PuRMEREND 
Vanuit Parijs reisden Mart en Leni naar Purmerend, waar zij bij 
gebrek aan eigen woonruimte bij zijn ouders logeerden. Deze 
waren nu rond de zestig. Zij waren toen Stam dertien was ver-
huisd naar het adres Julianastraat 58, een nieuwe middenklasse 
woning die overigens door één deur van een jeugdwerk van Oud 
gescheiden werd, want in 1912 had deze de woning op nummer 
54 in een eenvoudige, ornamentloze vormentaal gebouwd.58 Ook 
in deze stad was het verkeer in opmars. Hoewel Purmerend nog 
steeds door de trekschuit werd aangedaan, werd veel binnenwa-
ter om wille van de doelmatigheid gedempt, wat het stadsbeeld 
ingrijpend veranderde.59 

In de eerste maanden van hun verblijf kreeg Stam, wellicht via 
zijn vader, de opdracht om een monument te ontwerpen, waar-
mee de Purmerendse bevolking de geliefde huisarts wilde her-
denken die ook de dokter van de familie Stam was geweest. Zo 
kreeg Stam een gedenkteken als eerste opdracht op eigen naam. 
Getuige Schuitemakers Purmerender Courant van 8 augustus 
1925 werd het “(...) belangeloos aangeboden door onzen vroe-
geren stadgenoot, den heer M. Stam.”60 Zijn verbeelding kreeg 
eind dat jaar in een lommerrijk plantsoen aan het riviertje de 
Where gestalte. (afb. 48) Het monument bestond uit twee haaks 
op elkaar staande kammen, ongeveer twee meter hoog, de één 
hoger en ranker, de ander lager en robuuster. Een plaat met 
opschrift, een zitbank en een plantenbak completeerden het 
geheel. Stam schiep een ritmisch vormenspel. Dankzij de typische 
wederzijdse doordringing van de kammen oogde het beschei-
den monument ongenaakbaar. Wellicht viel deze strengheid niet 
in de smaak, te meer daar de plantenbak meestal leeg bleef. Al 
na twaalf jaar werd de gemeente verzocht om “de allesbehalve 
sierlijke betonconstructie” te verplaatsen.61 Stam heeft aan de 
dr. Maatsbank geen bekendheid gegeven.62 De architectuur toont 
echter thema’s die in zijn oeuvre vaak te herkennen zijn. De ken-
merkende kammen zouden nog vaak terugkeren. 

Aan een boeiend intermezzo kwam een einde. De zinderende 
dynamiek van Parijs zou Stams werk blijvend beïnvloeden. In 
Parijs kreeg hij de mogelijkheid om Mondriaan en zijn entou-
rage beter te leren kennen. Ongetwijfeld heeft Mondriaan Stam 
vooruit geholpen. Diens compositionele scherpte ademt dezelfde 
geest als Mondriaans meest geconcentreerde schilderijen en hun 
werk reikt naar een hogere orde. Maar terwijl de kunstenaar de 
verinnerlijking zoekt, verwijzen de heldere perspectieven van de 
architect naar het oneindige.
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Na een verblijf van vijf jaar in het buitenland keerde Mart Stam 
rond juni 1926 naar Rotterdam terug. Dat hij naar een baan in 
deze stad zou solliciteren, lag enigszins voor de hand: hij had er 
contacten en er was voor architecten veel werk.1 Was de keuze 
voor Nederland in zekere mate afgedwongen geweest, Rotterdam 
bood Stam nieuwe impulsen. Hij kwam terecht bij het architecten-
bureau Brinkman & Van der Vlugt, wellicht omdat hij als actief lid 
van Opbouw Leen van der Vlugt als secretaris van deze vereniging 
had leren kennen. Mart en Leni verhuisden naar Maarland 15, een 
woning in het tuindorp Vreewijk, waar Stam nog aan getekend 
had en dat inmiddels als een geslaagd voorbeeld van een stadsuit-
breiding gold.2 Het was opnieuw de vraag hoe hij – inmiddels 26 
jaar oud – na een omschakeling nieuwe kansen zou benutten. 

Rotterdam was in deze optimistische tijd als handels- en indus-
triestad opgebloeid. De aanleg van havens kreeg vorm en de 
Coolsingel en andere waterwegen in de binnenstad waren 
gedempt. Nieuw en oud stonden er in schril contrast naast elkaar; 
de sterk verkrotte stad was eerder schilderachtig dan mooi. 
Hoewel Rotterdam zich evenmin in literatuur, beeldende kunst of 
toneel onderscheidde, kreeg de stad wel een eigen, dynamisch 
karakter.3 

8 
ARCHITECTENbuREAu 
bRINkMAN & VAN DER VLuGT 

Afb. 10
Mart Stam, Gerrit Rietveld en 
El Lissitzky voor Rietvelds atelier  
in het Schröderhuis, utrecht,  
27 september 1926.
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Levendig was ook de culturele vereniging Opbouw, waar Stam, 
zoals al bleek, sinds de oprichting lid van was. De leden kwamen 
bijeen in de Kring op de Eendrachtsweg, dat als het brandpunt 
van het Rotterdamse culturele en intellectuele leven gold.4 De 
vormgever Willem Gispen typeerde de sfeer in deze tijd zo: 
“Ik waardeer de Rotterdamsche Kring vooral, dat er altijd zo 
gul gastvrijheid geboden wordt aan de nog niet bekenden, de 
oproerkraaiers futuristen, dadaïsten, filmmaniakken, moderne 
architecten.”5 Onder deze architecten waren grote talenten, 
die een bepalende invloed kregen op het Nieuwe Bouwen in 
Nederland, waarvan Rotterdam het belangrijkste bastion werd. 
Deze architectuurstroming, De Stijl en de aan de Amsterdamse 
School verwante architectuur van Frits Staal en Willem Dudok 
werkten in deze tijd op experimentele wijze op elkaar in.6 Het 
Nieuwe Bouwen ontwikkelde radicale, deels aan het geïndustri-
aliseerde bouwbedrijf ontleende plannen en onderscheidde zich 
vooral in de woningbouw. J.J.P. Oud, die nog steeds architect 
bij de Rotterdamse Woningdienst was, maakte vanuit De Stijl 
een ontwikkeling naar deze beweging door. Ook het bureau 
Brinkman & Van der Vlugt, eveneens van groot belang voor deze 
stroming, bracht in Rotterdam veel tot stand.7 
Van deze stimulerende ontwikkelingen werd de Hef het zinne-
beeld. De bouw van deze spoorbrug hield de Rotterdammers 
intens bezig. Voltooid in 1928 werd de Hef een jaar later door Joris 
Ivens in De brug vereeuwigd, als symbool van het modernisme. 
Deze korte documentaire toont het komen en gaan rond de brug 
in een meeslepende cadans, waarmee de cineast bij stromingen 
als het constructivisme en de Nieuwe Zakelijkheid aansloot.

Toen Stam als tekenaar bij Brinkman & Van der Vlugt in dienst trad, 
had dit architectenbureau al een grote reputatie opgebouwd. Het 
op het Haringvliet gevestigde bureau was in complexe bouwwer-
ken zoals ziekenhuizen, stadions en graansilo’s gespecialiseerd. De 
beide vennoten hadden hun rivaliteit in een goede taakverdeling 
gekanaliseerd. Jan Brinkman haalde nieuwe materialen en technie-
ken in huis en deed de acquisitie, waarvoor hij veel reisde. Hoewel 
Van der Vlugt een stil, bijna teruggetrokken mens was, onderhield 
juist hij de contacten met de opdrachtgevers.8 Hun verhouding was 
die van een gedwongen huwelijk.9 
Stam, wiens radicale theorieën op het architectenbureau hoog-
uit getolereerd werden, veroverde er desondanks een bijzondere 
positie. Hij werd de rechterhand van Van der Vlugt.10 Stam werd 
bijgestaan door zes tekenaars die hem controversieel vonden.11 
Hij zette de ontwerpen schetsmatig op, een taak die ook de chef de 
bureau toekwam. Stam had een ontwerpmethode, waarmee hij de 
constructie- en ontwerpprincipes al tekenend liet ontstaan. Van der 
Vlugt kon daarentegen slecht tekenen en had ook niet de gewoonte 
om veel te schetsen.12 Het ligt daarom voor de hand om te veron-
derstellen dat Van der Vlugt veel scheppend werk aan Stam overliet. 
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Mogelijk had Stam een eigen werkruimte, grenzend aan de teken-
zaal.13 Hij heeft naar eigen zeggen voor dit bureau aan acht pro-
jecten bijgedragen, onderling zeer verschillende voorbeelden van 
het Nieuwe Bouwen. In een brief aan de architect Jaap Bakema 
uit 1964 somt hij ze op:14 

“ Ik werkte op het bureau van Brinkman en Van der Vlugt als 
ontwerpend tekenaar en maakte de ontwerpen voor:  
 
De fabriek Van Nelle  
Een hoekpand Van Nelle (in Leiden, of is het in Delft) 
Een bankfiliaal aan de Mathenesserlaan 
Het gebouw van de Theosofen (Tolstraat, Amsterdam)  
Het woonhuis aan de Plas – voor Kees v.d. Leeuw  
Een huisje voor Krisnamurti (in Ommen) 
Eerder tekende ik enkele honderden meters gevels voor 
eigenbouwerswoningen aan de Mathenesserweg (...)” 

Volgens de architectuurhistoricus Gerrit Oorthuys moeten Stams 
beweringen, al zijn ze soms twijfelachtig, serieus genomen wor-
den, omdat ze niet uit een zucht tot overdrijven of leugenachtig-
heid voortkwamen.15 Eerder bleek al dat Stams realiteitszin soms 
tekort schoot. Het meer dan overdreven “Ik maakte de ontwer-
pen” gaf dan ook aan hoe in zijn beleving de verhoudingen lagen.
De belangrijkste opdrachtgever van het bureau was het concern 
in koffie, thee en tabak De Erven Wed. J. van Nelle. De eigenaars 
namen zowel zakelijk als privé gebouwen af. Hun woordvoerder 
was de jonge en veelzijdige firmant Kees van der Leeuw die grote 
inzet voor het familiebedrijf toonde. Als voorvechter van moderne 
architectuur ontving hij Le Corbusier en Gropius thuis om archi-
tectuurrondreizen voor hen te organiseren. Ook ondersteunde 
hij de evenementen en tentoonstellingen van Opbouw. Van der 
Leeuw was een hartstochtelijk man, zo vond ook de echtgenote 
van de Bauhaus-directeur, Ise Gropius. Zij schreef in haar dag-
boek: “[Hij] leverde (…) een levendige bijdrage aan het werk van 
het Bauhaus, bewonderde de directeur en voelde zich aangetrok-
ken tot de echtgenote van de directeur.”16 
Met het sterk religieuze bewustzijn van zijn generatie was Van der 
Leeuw theosoof. De Theosofische Vereniging streefde naar gods-
diensthervorming en was een geestelijk toevluchtsoord voor de 
maatschappelijke bovenlaag.17 Ook steunde hij de beweging rond 
Jiddu Krishnamurti, een Indiase filosoof die door de theosofen na 
Krishna en Christus als de derde incarnatie van de wereldleraar 
was herkend. 
Een maand nadat Stam voor Brinkman & Van der Vlugt ging wer-
ken, werd een ontwerp voor een magazijn voor Van Nelle voltooid, 
het zojuist genoemde “hoekpand Van Nelle” in Leiden.18 Dit witge-
pleisterde, strakke gebouw werd plaatselijk de eerste manifestatie 
van het Nieuwe Bouwen. Het werd als een “gelukkig contrast en 



93

ArchitectenbureAu brinkmAn & VAn der Vlugt     

lichtpunt in de miserabele stad Leiden” verwelkomd.19 De Bond 
Heemschut schreef daarentegen dat een “schilderachtig stukje 
stadsschoonheid” verloren was gegaan. Het is niet ondenkbaar 
dat Stam het ontwerp hielp uitwerken. Er blijkt echter noch uit de 
werkrapporten noch uit het dagboekje van de aannemer dat hij op 
de bouwplaats is geweest, in tegenstelling tot Van der Vlugt.20 Het 
blijft dan ook de vraag of zijn geheugen hem hier parten speelde. 
Het bureau Brinkman & Van der Vlugt kreeg ook de opdracht om 
in Amsterdam een theosofische tempel te bouwen.21 In 1890 was 
daar de Loge Amsterdam gesticht, waar ook kunstenaars zoals 
Mondriaan lid van werden. Zes jaar later kwam ook de Vâhana 
loge tot stand, waar eerder architecten en vormgevers aanslui-
ting vonden. De Loge Amsterdam besloot tot de bouw van een 
nieuwe tempel in de Tolstraat, waarbij Van der Leeuw als bouw-
heer optrad.
Karel de Bazel had al een ontwerp gemaakt, dat echter financi-
eel te hoog gegrepen bleek. In de winter van 1925-‘26 werd met 
behulp van vijf opeenvolgende schetsontwerpen een functioneel 
ruimtegebruik uitgewerkt. Desondanks bleef de architectuur sym-
bolisch van aard; zo verbeeldt het piramidevormige dak de gang 
naar het licht. Ter ondersteuning van dit dak ontwikkelde beton-
constructeur Jan Wiebenga zes grote spanten van gewapend 
beton. Eind maart volgde de aanbesteding. Met sobere mate-
rialen werd een ijle interieurkunst tot stand gebracht, zodat het 
geheel als “functioneel-expressief” is getypeerd. Bewuste sym-
bolen werden in het Nieuwe Bouwen in deze periode vermeden. 
Daarom gold de tempel, waar Stam waarschijnlijk aan tekende, 
als een uitzonderlijke maar geslaagde uiting van deze beweging.22 
In 1927 realiseerde het bureau Brinkman & Van der Vlugt een 
zomerhuisje, dat in de bossen bij Ommen voor Krishnamurti 
gebouwd werd, die sinds enige jaren naar het landgoed van de 
Orde van de Ster in het Oosten kwam om er zijn leer te verkondi-
gen.23 (afb. 49) Vanwege de toeloop naar het “geestelijk wereld-
centrum” werd Ommen zelfs door internationale treinen aan-
gedaan. Het zomerhuisje – de “hut” – was een initiatief van Van 
der Leeuw, die organisator en financier tegelijk was. Het kwam 
tot stand als een architectonisch en bouwtechnisch experiment, 
waarin het sentimentele en symbolische werden uitgebannen. 
Omdat het zomerhuisje puur van vorm was en op radicale wijze 
de ruimte organiseerde, werd het opgevat als een archetype voor 
het wonen in de natuur. Krishnamurti vond het verblijf echter te 
geïsoleerd gelegen en te afwijkend om het voor zichzelf te gebrui-
ken. Niet veel later besloot hij om terug te treden. Het verblijf dat 
eerst als bibliotheek ging dienen, kreeg vervolgens tal van func-
ties, tot het in de jaren zestig verloren ging.24 
Stam heeft ongetwijfeld aan het zomerhuisje meegewerkt. 
Hoewel klein, wordt het als een van zijn meest uitgewerkte ver-
kenningen van het “buitenruimteconcept” gezien, waarin de wer-
kelijke binnenruimten en de verbeelde ruimten rond het huis in 
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elkaar overgaan.25 Het “openluchthuis” had bijna tweemaal zoveel 
beschutte buitenruimte als interieuroppervlak en vertoonde sterke 
gelijkenis met zijn ‘Woning met uitbreidingsmogelijkheid 1923’. 
De enige concrete aanwijzing voor zijn betrokkenheid is overigens 
de brief, die hier aangehaald is. Stam had noch met de theosofie 
noch met Krishnamurti een bijzondere band.
Stam was voorts betrokken bij “enkele honderden meters gevels” 
– zo typeerde hij zijn aandeel – van een woningbouwproject voor 
de Rotterdamse Mathenesserweg.26 In dezelfde omgeving, op het 
Beursplein, werd ook de verbouwing van een filiaal voor de bank 
Mees en Zonen gerealiseerd.27 Het betrof een gesloten prijsvraag 
voor een nieuw hoofdkantoor van deze bank. Voor dit gebouw 
tekende hij een radicaal alternatief, waarschijnlijk in opdracht van 
zijn werkgever of anders zelfstandig.28 Opnieuw zijn er ondanks 
de geciteerde brief geen harde bewijzen voor zijn inbreng. 
De Rotterdamse Villa aan de Plas werd twee jaar na het vertrek 
van Stam als de woning van Van der Leeuw opgeleverd.29 Deze 
laatste was zelf nauw bij het ontwerp betrokken en herinnerde 
zich: “Op een dag vroeg Van der Vlugt mij eens naar een terreintje 
aan de Kralingse Plaslaan te gaan kijken. Terwijl wij daar stonden 
krabbelde hij op een blocnote wat hij zich voorstelde (…).”30 “Dit 
beviel mij zo, dat het in die vorm is uitgevoerd.”31 
Opvallend is dat de bouwaanvraag nog heel nuchter is opgezet, 
helemaal in de geest van Stam, maar dat het bestek op een speel-
ser patroon gebaseerd is.32 De woning heeft veel onverwachte 
contrasten en valt ook op door de veelzijdige manier waarop glas 
is toegepast. Wat het interieur betreft, leidde het belang dat de 
eigenaar aan gezondheid en hygiëne hechtte tot bijzondere eisen. 
De woning kreeg sportruimten en een ozon-installatie, terwijl 
roken er geweerd werd. Hoewel Van der Vlugt een heel andere 
ontwerphouding had dan Le Corbusier, doet het ideaal van de 
gezonde en ongebonden mens denken aan de Villa les Terrasses 
van deze laatste, die nog ter sprake zal komen. 
Stam is in zijn brief aan Bakema volledig noch precies, wat ver-
geetachtig maar ook aanmatigend overkomt. Niet voor niets was 
de aanleiding van zijn opsomming de auteurskwestie over de Van 
Nellefabriek, waar in hoofdstuk 13 op in wordt gegaan.

Uit een notitie van Karl Moser blijkt welke architectuurontwik-
kelingen in het eigentijdse Nederland Stam waardeerde, omdat 
beiden elkaar in de zomer van 1928 in Rotterdam terugzagen.33 
Moser maakte opnieuw een architectuurreis, waarbij hij de 
Woningbouw Hoek van Holland van J.J.P. Oud als hoogtepunt 
zou ervaren. Stam prees met name het Sanatorium Zonnestraal 
van het architectenbureau Duiker en Bijvoet, dat twee jaar eerder 
in gebruik was genomen. Moser was onverminderd enthousiast: 
“Tegen de ontwerpen van Oud: Beurs, nieuwe kolonie in Vreewijk, 
Villa in Brno e. over die van Stam en Duiker kan men beslist ja 
zeggen e. zich verheugen (…).”34 Deze waarderende woorden 
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staan niet op zichzelf, want Moser neigde meer en meer naar het 
Nieuwe Bouwen.

Op het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt werkte Stam 
niet aan de massawoningbouw voor de minima, wat toch de 
opgave was die hij zichzelf wilde opleggen.35 Het bureau had 
anders wel dergelijke opdrachten, maar hield rekening met het 
conservatisme van opdrachtgevers die weinig vertrouwen in 
“architect kubisten” hadden.36 Het bureau neigde bovendien 
steeds meer naar opdrachten van welgestelden, wat Stam als 
tijdverspilling zag. 
De architectuurhistoricus Joris Molenaar stelt vast, dat Stam 
meer voor dit bureau moet hebben betekend dan uit de harde 
gegevens blijkt.37 Hij verwijst naar de al weergegeven lijst van 
projecten die Stam zelf noemt en voorts naar de stilistische ken-
merken die in die projecten te herkennen zijn, zowel in tekenwijze 
als in ontwerp. Volgens zijn vakgenoot Werner Möller moet de 
komst van Stam voor Van der Vlugt “een geschenk uit de hemel” 
zijn geweest, omdat zijn bureau niet aan de veeleisende Van der 
Leeuw tegemoet kon komen.38 
De bijdragen van Stam kregen niet zijn naam mee, omdat de chef 
de bureau de bouwtekeningen ondertekende en het contact met 
de opdrachtgevers en uitvoerders formaliseerde. Over de rolver-
deling in deze samenwerking zei Stam: “Goede architectuur is 
gebaseerd op de samenvloeiing van een goede bouwheer en een 
goede architect.”39 
Stam heeft over geen van de projecten uit dit hoofdstuk zelf 
gepubliceerd. In de gebouwen zelf is zijn handschrift herkend: 
in de toegepaste materialen en technieken, maar vooral in de 
verrassende stijlkenmerken. Zo is opgemerkt, dat Villa aan de Plas 
dezelfde verbazing oproept als de visionaire ABC-ontwerpen.40 
Stam streefde echter naar een zakelijk en onpersoonlijk functio-
nalisme. Toeschrijvingen, die uitsluitend op stijlkenmerken geba-
seerd zijn, hebben zeker tegen deze achtergrond een wankele 
basis. Zijn aandeel in de architectuur van Brinkman & Van der 
Vlugt bleef vrijwel anoniem. Hoewel Van der Vlugt en Stam tot 
verschillende werelden behoorden, zal voor de laatste geteld heb-
ben, dat hij bij een vooraanstaand modernistisch bureau werkte, 
dat nieuwe mogelijkheden van beton en staal verkende. Hij zocht 
ondertussen naar een zichtbaarder rol, die meer recht deed aan 
zijn aspiraties op leiderschap. 
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In september 1926, toen Mart en Leni Stam drie maanden in 
Rotterdam woonden, kwamen El en Sophie Lissitzky op doorreis 
logeren. Stam organiseerde een architectuurtocht voor zijn vriend. 
Zij bezochten Cor van Eesteren, Gerrit Rietveld en J.J.P. Oud. Ook 
liet hij hem projecten van zijn werkgever Brinkman & Van der Vlugt 
zien. Op Scheveningen nam Sophie een duik in zee, terwijl Van 
Eesteren, Lissitzky en Stam ideeën uitwisselden.1 Vervolgens ging 
het gezelschap in Utrecht langs bij Rietveld, die zich in deze periode 
tot architect ontwikkelde. (afb. 10) Hij toonde hen het Schröderhuis, 
waarmee hij aan de beginselen van De Stijl een poëtische gestalte 
had gegeven.2 Nog steeds mag het Schröderhuis, dat van 1924 
dateert, zijn belangrijkste schepping heten. Lissitzky maakte dank-
baar schetsen van de proporties van het vindingrijke interieur en 
was vooral onder de indruk van de opdeelbare woonkamer. De 
rood-blauwe stoel, die tot het experiment had geleid, had in de 
woning een prominente plaats gekregen. Rietveld liet met dit meu-
bel zien, dat ook van machinaal verwerkt materiaal een stoel met 
esthetische waarde gemaakt kon worden.3 
Rond deze tijd nam Stam afstand van de visie van De Stijl en 
de combinatie van minimale kleuren en eenvoudige vormge-
ving die deze beweging voorstond. Dit blijkt uit het ABC-artikel 
‘Komposition ist Starrheit. Lebensfähig ist das Fortschreitende’. 
Hierin stellen Hans Schmidt en hij dat de compositie slechts 
“mooimakerij” is: in feite niet meer dan een hulpmiddel, een 
zwakte.4 Naar hun oordeel had Rietveld zich dan ook met uiter-
lijkheden beziggehouden, hij was aan de sociale en economi-
sche behoeften van de tijd voorbijgegaan. Inderdaad bleek het 

9   
i 10 

Afb. 11
Pagina uit het artikel ‘Rokin en Dam’  
in i 10, 1927.
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Schröderhuis teveel toegespitst op de individuele wensen van 
de opdrachtgeefster om op het Nieuwe Bouwen een herkenbare 
invloed te krijgen.5 Ook relativeren zij het streven naar eeuwige 
waarden, dat het huis uitdrukt. Omdat een gebouw immers toch 
snel veranderingen ondergaat, zien zij in de vluchtigheid van 
reclames een beter voorbeeld. Lissitzky zag geen toepassings-
mogelijkheden voor het Schröderhuis in de Russische woning-
bouw, maar prees wel de uitdrukkingskracht van het kleurge-
bruik en “het fris eigen gezicht zonder de grimassen van allerlei 
tierelantijnen.”6 
Oud, bij wie het gezelschap daarna langsging, was blij om zijn 
vriend Lissitzky zo goed als hersteld te zien. Zij bezochten zijn 
Villa Allegonda in Katwijk. Tenslotte werd in Zaandam een deuren-
fabriek bezocht. Bij deze firma Bruynzeel ontwikkelde Piet Zwart 
nieuwzakelijke vormgeving, onder meer voor keukens en meu-
bels. Zwart was net als Stam lid van Opbouw. Ook Vilmos Huszár, 
een voormalig lid van De Stijl en een oude bekende van Lissitzky, 
werkte voor deze gerenommeerde fabriek.7

Blijkbaar had Stam gemakkelijk toegang tot deze vakgenoten. 
Toch moeten zij hem enigszins uit zicht hebben verloren. Zo had 
Wendingen na zijn Berlijnse tijd geen aandacht meer aan zijn 
werk besteed, wellicht omdat dit voor de lezers van dit tijdschrift 
te weinig onderwerp van gesprek was.8 

Terug in Nederland had Stam onverminderd artikelen voor ABC 
geschreven om zijn ideeën te verspreiden. Als criticus geeft 
hij geregeld blijk van een dadaïstisch absurd, soms ronduit 
cynisch gevoel voor humor.9 Het tijdschrift kreeg een tweede 
redactie-adres op het Rotterdamse Maarland. Hoewel Schmidt 
veel verantwoordelijkheden had overgenomen, was het blad al 
maandenlang niet verschenen. De redactie verontschuldigde zich: 
“Bouwen is belangrijker dan schrijven – plannen zijn urgenter 
dan kunsttijdschriften – Dit is de reden waarom de uitgave van de 
tweede reeks van het ABC voor aanzienlijk langere tijd uitgesteld 
zal worden dan oorspronkelijk de bedoeling was.”10 
Deze tweede serie, die verscheen vanaf het moment dat Stam 
zich in Rotterdam vestigde, werd door Schmidt geproduceerd.11 
In deze serie was het tijdschrift van karakter veranderd: praktische 
bijdragen kregen meer ruimte.12 Stam toonde zijn werk als voor-
beeld van de objectieve methode, die navolging verdiende. 
De redactieleden wilden hun ideeën graag uitgevoerd zien en 
beseften dat hun band met de Sovjet-Unie opdrachtgevers 
afschrok. Te vaak was de ABC-groep voor extremistisch gehouden, 
een groep die bouwsels fantaseerde die papieren tijgers bleven.13 
Mogelijk werd om deze reden in het laatste nummer de Russische 
architectuur genegeerd, al werd in dezelfde uitgave wel herinnerd 
aan de noodzaak om tot een “collectief denkende en werkende 
maatschappij” te komen.14 In dit nummer verschenen ook de eer-
ste uitgevoerde ontwerpen van Stam.
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In dit in 1928 verschenen nummer kondigt de redactie aan: “Met 
deze aflevering wordt de tweede reeks van dit tijdschrift afge-
sloten. Over het verschijnen van de volgende reeks kunnen wij 
nog niets mededelen – maar wij zullen ons begonnen werk niet 
staken, wij zullen de toelichting van onze principes niet opge-
ven.”15 Het laatste nummer was met veel moeite tot stand geko-
men. Mogelijk hadden de redacteuren het inderdaad te druk voor 
hun tijdschrift gekregen, maar Stam heeft ook het uitblijven van 
Zwitserse financiële steun betreurd. Zo eindigde ABC, dat als eer-
ste avant-garde blad van Zwitserland begon, een gerespecteerd 
platform werd en voor veel nieuwe tijdschriften een voorbeeld 
zou blijven.16

Terwijl ABC “voorlopig” afscheid nam, bood een onlangs opge-
richt tijdschrift nieuwe mogelijkheden voor Stam. 

i 10, EEN CuLTuREEL MAGAZINE 
Wie Internationale Revue i 10 zegt, zegt Arthur Müller Lehning. 
Deze markante essayist deelde zijn geboortejaar met Stam: 1899. 
In zijn jeugd hadden activisten als Clara Wichmann en Bart de Ligt 
hem bij de revolutionaire beweging betrokken. Hij sloot zich aan 
bij het anarcho-syndicalisme, dat werkte aan een co-operatieve 
maatschappijvorm.17 Als student economie schreef hij in bladen 
als De Wapens Neder, De Vrije Samenleving en De Syndicalist.18 
Tegelijk met Stam leefde hij in Berlijn, waar hij geschiedenis 
studeerde. Hij onderging er de nerveuze na-oorlogse sfeer en 
de economische ineenstorting. Opnieuw net als Stam kwam hij 
geregeld in Galerie der Sturm en leerde gevluchte Russen ken-
nen.19 Hij vertaalde Bakoenin en bezorgde gedichten, waaronder 
het debuut van Jan Jacob Slauerhoff, Archipel. Via Wenen emi-
greerde hij naar Parijs. Dit cosmopolitische bestaan leverde hem 
een adresboekje als een lexicon op. 
De Ligt schreef Müller Lehning in januari 1925: “Heb je Mondriaan 
al eens opgezocht? Ga vooral met je vrouw, dat zal hem goed-
doen: hij woont rue du Départ, achter Gare Montparnasse. Ik ben 
het nr. vergeten.”20 Müller Lehning zou het atelier nog vaak bezoe-
ken. In een terugblik schrijft hij: “In de loop van 1925 vertelde ik 
Mondriaan van mijn plannen om als ik in Nederland terug was 
een tijdschrift uit te geven voor beeldende kunsten, literatuur en 
politiek. Mondriaan toonde zich enthousiast en zegde zijn mede-
werking toe. Mijn gesprekken met hem zijn de oorsprong van i 10 
geweest, in die zin dat mijn plannen daardoor vorm kregen.”21 
Müller Lehning ging op zoek naar redacteurs. Als eerste werd 
Willem Pijper redactielid; hij zou de eigentijdse muziek gaan 
verzorgen. De componist-muziekcriticus maakte er echter niet 
veel werk van.22 Nadat Müller Lehning er voor de architectuur-
redactie met Van Eesteren niet uit kwam, overlegde hij met 
Stam. Hij besloot echter dat deze ondanks zijn bevlogenheid 
niet geschikt was, zo blijkt uit een brief van Mondriaan aan Oud: 
“M.L. had (tussen ons gezegd) Stam niet zoo graag in de leiding 
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omdat Stam nogal uitgesproken communist is. M.L. wil (even-
als ik) langs gedachtenweg een zuivere maatschappij helpen 
opbouwen.”23 
Mondriaan had Müller Lehning als alternatief zijn vriend Oud voor-
gesteld, die echter aarzelde. Hij wilde niet graag op de politieke 
overtuigingen van anderen aangesproken worden, omdat hij in zijn 
ambtelijke functie toch al werd tegengewerkt.24 In dezelfde brief 
schreef Mondriaan hem: “M.L. is anarchist maar het blad wordt 
niet een blad van de anarchistische partij (...).” Oud ging overstag 
en werd redacteur architectuur, beeldende kunst en industriële 
vormgeving, omdat hij het belang inzag van een tijdschrift met 
ruimte voor abstracte kunst en functionalistische architectuur, “niet 
zo sectarisch als De Stijl (zaliger!).” Hij vroeg daarop Kandinsky 
om mee te werken, wat hem per kerende post werd toegezegd.25 
In het kielzog volgden Van Eesteren, Rietveld, Van der Leck, Huszár, 
Domela Nieuwenhuis, Vordemberge-Gildewart en Vantongerloo, 
onder wie veel medewerkers van De Stijl. Theo van Doesburg werd 
niet gevraagd, omdat hij te vaak het conflict zocht.26 Zijn forse claim 
op De Stijl deed Oud in een brief uit 1928 opmerken: “Het ontbrak 
er nog maar aan, dat Van Doesburg ook de eerste trans-atlantische 
vlucht en het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog [sic] voor zich 
opeiste.”27 Van Doesburg beschouwde alleen zijn eigen standpun-
ten als zuiver en ging het werk van andersdenkende architecten 
als een ontsporing afschilderen. Hij zag ook i 10 als “tegen De Stijl 
gericht”, al heeft hij wel een fusie overwogen. Later kon hij zijn 
afgunst voor i 10 niet voor zich houden.28 
Het daadwerkelijke initiatief om Stam om kopij te vragen lijkt van 
Oud te zijn uitgegaan.29 
László Moholy-Nagy was bereid om redacteur fotografie en film 
te worden. Een aparte redactie voor deze media was destijds 
uitzonderlijk.30 Moholy-Nagy zou aan het hele blad richting geven 
en bood ook aan om de typografie te verzorgen. Müller Lehning 
zocht hem in oktober 1926 op en schreef aan De Ligt: “Het nieuwe 
Bauhaus was zeer interessant, ik had bij Moholy prettige dagen. 
We hebben hard gewerkt en ik bracht een nauwkeurig plan voor 
typographie mee naar huis. Het mooist van alles was misschien 
nog wel de kennismaking met Kandinsky!”31 
Nu kon het tijdschrift opgezet worden, zodat er een viertalige 
naam verzonnen moest worden. Nadat Phalanx en Archipel afge-
wezen waren, had Müller Lehning zijn keuze al half bepaald: “Ook 
Mondriaan stelt A/Z voor als naam, misschien wel het beste... 
ik voel er eigenlijk veel voor.”32 Moholy-Nagys echtgenote Lucia 
kreeg echter inspiratie, toen Müller Lehning weer eens met de 
aarzelingen van Oud te stellen had. Deze had hem voorgesteld om 
“de hele politieke afdeling” op te heffen. Müller Lehning schreef 
andermaal terug dat hij niet aan de opzet wilde tornen: “Zou er 
niet over maatschappelijke problemen geschreven mogen wor-
den dan zou ik een derde van de medewerkers moeten schrap-
pen!”33 Hij vond Ouds angst voor dogmatisme ongegrond: het 
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zou volgens hem tot de tiende Internationale duren voordat alle 
medewerkers het ideologisch in ieder opzicht met elkaar eens zou-
den zijn (de derde was in 1919 gehouden).34 Dat inspireerde Lucia: 
“Ik heb het gevonden, wij noemen het i 10!”35 
Nadat er voldoende abonnees en donaties verwelkomd waren, 
kon i 10 van start. (afb. 50) De vormgeving werd volgens nieuw-
zakelijke beginselen opgezet. De lay-out was in horizontalen en 
verticalen niet axiaal opgebouwd. De letter was schreefloos en 
uit economische overweging werden alleen onderkastletters 
gebruikt. De kapitalen bleven echter niet allemaal in de letterbak. 
Alleen zijn eigen artikelen had Moholy-Nagy geheel in onderkast 
laten zetten, tot ontzetting van de drukker.36

Hoewel Oud nog eens zijn bezwaar herhaalde, liep op 15 januari 
1927 het eerste nummer van de pers.37 De architectuurhistoricus 
Sigfried Giedion hielp in tal van artikelen het blad bekendheid te 
geven: “[i 10] wil, zoals Oud dit uitdrukt, “na 10 tot 20 jaar indivi-
duele arbeid” de samenhang optekenen die tussen de verschil-
lende kunstdisciplines bestaat.”38 
In de 22 nummers die onregelmatig zouden verschijnen, vullen 
ruim tweehonderd bijdragen 660 bladzijden. De vele tientallen 
medewerkers waren vaak pioniers in hun vakgebied. Ruim een 
kwart van de artikelen gaat over literatuur. Daarna komen politiek 
en architectuur het meest aan bod, architectuur de helft vaker 
dan kunst, filosofie en film. Muziek en fotografie worden het 
minst behandeld. Literatuur komt in i 10 vooral ter sprake in de 
boekbesprekingen van Müller Lehning. Er is veel aandacht voor 
eigentijdse poëzie, onder meer worden vrij geassocieerde gedich-
ten van Arp en Schwitters geplaatst. Arp was dankbaar: “Dit is 
de eerste keer dat gedichten van mij foutloos in een tijdschrift 
verschijnen, dit heb ik te danken aan uw geduld.”39 Schwitters’ 
klankgedicht ‘Sonate in Urlauten’ leidde tot enkele opzeggingen.40 
Vanzelfsprekend nam Müller Lehning ook werk van Slauerhoff 
op.41 Stam-Lebeau schreef een essay over poëzie, die zij als een 
fenix zag herrijzen: “Uit de bewuste vernietiging der schoonheid 
en de daaruit groeiende bewuste opbouw zal de nieuwe dicht-
kunst ontstaan.”42 
Dankzij de vasthoudendheid van Müller Lehning was i 10 politiek 
georiënteerd, meer dan De Stijl. De auteurs hadden veelal een 
socialistische, communistische, anarchistische of anarcho-syn-
dicalistische overtuiging. Zij bekritiseerden politieke misstan-
den, ook als ze in de Sovjet-Unie plaatsvonden. Müller Lehning 
wees op de tegenstelling tussen revolutie en partij.43 Ook Walter 
Benjamin, die geregeld in i 10 schreef, toonde zich kritisch over 
de Sovjetstaat.44 In bijdragen van Russische anarchisten werd het 
machtsmisbruik van de partijstaat en met name de vrijheidsbe-
roving en terreur gehekeld.45 Gevangeniservaringen van revolu-
tionairen werden besproken naar aanleiding van Wera Figners 
memoires Nacht über Russland.46 De historicus Jan Romein bena-
drukte daarentegen dat het regiem veel tot stand had gebracht en 
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betreurde slechts dat de partij teveel in een korte tijd wilde berei-
ken. Maar toch kon Stam in i 10 over de kwalijke praktijken van de 
Sovjet-regering lezen. 
Wat de beeldende kunst betreft opende Kandinsky een reeks 
beschouwingen. In zijn artikel over synthetische kunst zoekt hij 
vernieuwing in de schilderkunst, bijvoorbeeld in het samen-
gaan met muziek.47 Ook bepleit hij de integratie van de kunst in 
de maatschappij.48 Deze verbondenheid zou als een rode draad 
door i 10 lopen. Spraakmakend waren de beide artikelen van 
Mondriaan: ‘Neo-plasticisme. De Woning – De Straat – De Stad’ 
en ‘De Jazz en de Neo-Plastiek’.49 In het eerste, utopische essay 
komt de plaats van de schilderkunst tegenover de architectuur 
aan bod. Aan de hand van een foto van zijn atelier beschrijft hij 
hoe het interieur beschutting kan bieden tegen de chaotische 
buitenwereld en tegelijkertijd kan vooruitlopen op de toekom-
stige gebouwde omgeving. Volgens hem wordt “(...) alleen door 
de nieuwe beelding, de zuivere verhouding van de zuivere lijn 
en de zuivere kleur” een kosmisch evenwicht in de stedenbouw 
bereikt.50 Dit artikel geldt als de belangrijkste beschouwing over 
de Nieuwe Beelding; op deze gedachtenwereld bouwden Oud, 
Stam, Van Eesteren en Rietveld in hun bijdragen aan i 10 voort.51 
In ‘Jazz en de Neo-plastiek’ kwam Mondriaan op de stedenbouw 
terug:52 

“ In de wereldstad is, onbewust, door de eischen van den 
nieuwen tijd een vormopheffing bereikt welke de oorzaak is 
van het open rythme dat de wereldstad ademt. Het is er ont-
staan door constructie op allerlei gebied, door verlichting en 
reclame. Hoewel het rythme onevenwichtig is geeft het reeds 
de illusie van universeel rythme. Het is zoo sterk dat het oude 
rythme verdrongen wordt. Kathedralen, paleizen, torens 
bestaan er niet meer door. Het geluid der vervoersmiddelen 
enz. houdt tegenstellende verhouding in, waar het carillon 
het rythme der herhaling is. De nieuwe cultuur wordt hier 
onbewust opgebouwd. We moeten helaas nog een tijd door 
klokgelui en zooveel andere uitingen aan de oude cultuur 
herinnerd worden.”

In intensief briefverkeer met de naar Amsterdam verhuisde Müller 
Lehning droeg Mondriaan veel ideeën aan.53

i 10 behandelde beeldende kunst ook door kunstwerken uit 
verschillende kunststromingen in zwart-wit te reproduceren.54 
Zo werd werk van Naum Gabo, Antoine Pevsner en Kandinsky 
getoond, evenals een enkel werk van Malevich en een Proun van 
Lissitzky. Expressionisme en surrealisme kwamen daarentegen 
niet aan bod. 
In i 10 werd geregeld bouwkunst behandeld, meestal naar aanlei-
ding van voorbeelden.55 Vooral Nederlandse architecten vulden de 
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kolommen, met Van Eesteren en Stam als voortrekkers.56 Zij licht-
ten zelf hun ontwerpen toe, evenals Rietveld en Oud.57 Hoewel 
de laatste ondanks de gedeelde herkomst en vriendenkring geen 
hechte band met Stam had, maakte hij meermalen de voorpagina 
voor hem vrij, zoals nog zal blijken.58 Anders dan de literatoren 
en de kunstenaars vormden de nieuwzakelijke architecten in het 
blad meestal één front, al werd wel uiteenlopend gedacht over de 
wijze waarop functionalisme en esthetische vormgeving konden 
samengaan.59 
Er schreven maar weinig buitenlandse architecten voor i 10; 
voor Walter Gropius bleef het een voornemen. Hun werk werd 
over de breedte behandeld, zij het dat Oud weigerde om over 
Le Corbusier te publiceren, waarschijnlijk vanwege zijn persoon-
lijke aversie.60 Ondanks zijn vriendschap met Lissitzky verscheen 
er in i 10 evenmin een artikel over de Russische avant-garde 
architectuur.61 
Voor de filosofische bijdragen rekende de redactie vooral op 
De Ligt, die over de toenadering tussen Oost en West in kunst en 
filosofie schreef.
i 10 besteedde ruim aandacht aan film. Dat het blad dit opko-
mende medium uitlichtte, volgde uit het streven om kunst en 
maatschappij te verenigen.62 Menno ter Braak besprak in zijn 
Filmkroniek Sergei Eisensteins Pantserkruiser Potemkin, de pro-
pagandafilm die het westerse publiek met de Russische filmkunst 
bekend maakte.63 In Nederland werd deze film echter vanwege de 
revolutionaire inhoud verboden, waarop Müller Lehning van een 
“fascistische maatregel tegen proletarische kunst” sprak. 64 i 10 
kon ook melding maken van de eerste ‘sprekende’ film, Jazz.65 
Uiteraard werd Joris Ivens’ De Brug besproken: Müller Lehning 
kende Ivens vanaf zijn studententijd en was ook in Berlijn met 
hem opgetrokken.66 
Het eigentijdse karakter van de revue werd in hoge mate bepaald 
door de redacteur voor fotografie, Moholy-Nagy. In acht bijdragen 
beschreef hij film en fotografie als traditievrije media, die het nog 
ongeziene verbeeldden. 

DE ARTIkELEN VAN MART STAM IN i 10
Zoals gezegd besteedde Oud geregeld aandacht aan het werk 
van Stam. Hoewel i 10 breder van opzet was dan ABC, richtte 
de laatste zich ook in dit tijdschrift uitsluitend op architecto-
nische en stedenbouwkundige kwesties. Van zijn vijf artike-
len worden er hier vier besproken: ‘M-kunst’, ‘Rokin en Dam’, 
‘Autobus’ en ‘Ontwerp watertoren’. Steeds gaat hij aan de hand 
van eigen ontwerpen in op actuele kwesties zoals de congestie 
van het stadsverkeer en het spanningsveld tussen behoud en 
modernisering.
Het persoonlijk manifest ‘M-Kunst’ opende het tweede nummer 
uit februari 1927.67 (afb. 50) 
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“ De moer is hoekig – we weten waarom.  
De badkuip is glad – we weten waarom. 
De deur is 2 meter hoog – we weten waarom.  
 
Steenen worden gezaagd, gehakt, geslepen, gepolijst, daarna 
opgestapeld, nu eens in een rechthoek dan in een zeshoek, in 
een acht- of tienhoek soms 1 Meter dan weer 20 Meter hoog, 
maar niemand weet waarom.  
Deze steenen staketsels worden opgesteld op de pleinen 
onzer steden. Zij worden geplaatst midden in het door de 
economie beheerschte stadsleven, temidden der auto’s en 
fietsen, der trams en autobussen. Zij staan daar ook gedu-
rende de drukste uren van den dag, als elke straat te smal is, 
als iedere decimeter gebruikt wordt.  
Ingenieuren geven zich moeite materiaal te sparen, gewicht 
en prijs te verminderen, of slagen er in het benzinegebruik tot 
op de helft terug te brengen, doch in dezelfde eeuw worden 
doellooze steenklotsen gebouwd, waaraan niemand interesse 
heeft. Het monument is herinnering aan het verleden en in 
de moderne stad heerscht het heden, het bestaande, dat niet 
blijft, maar steeds bezig is te verdwijnen.”

“Maar niemand weet waarom”: hier roept Stam met weinig 
woorden een Kafkaiaanse wereld op.
‘De moer’ genoot populariteit en zou lang doorklinken.68 De eerste 
drie regels zijn als een modern gedicht opgevat. Ritme, herhaling 
en bondigheid doen aan nieuwzakelijk proza denken.
Op het herhaalde “we weten waarom” werd onder meer in i 10 
gereageerd. Huszár klaagde in ‘Reclame als beeldende kunst’ 
over de ambtenaren die zijn gevelreclames tegenwerkten en die 
geen “objectief esthetisch inzicht” zouden hebben: “Stam schrijft 
in No. 2 i 10 : “Wij maken transformatoren huisjes in steenklom-
pen-architectuur en urinoirs als tempeltjes…” Dit is ook toepasse-
lijk op krantenkiosken en volgens mij een uitvloeisel van bovenge-
noemde smaakquestie, waaronder het Hollandsch publiek lijdt.”69 
Stam heeft van ‘M-kunst’ drie varianten geschreven, waarin hij 
steeds het instandhouden van het verouderde afwijst.70 Het artikel in 
i 10 ontstond naar aanleiding van een stedenbouwkundige kwestie 
rond een oude stadspoort, die in hoofdstuk 12 ter sprake zal komen. 
Stam publiceerde in i 10 ook zijn verbluffende vernieuwings-
plan ‘Rokin en Dam’.71 (afb. 12 en 51) De aanleiding was een 
prijsvraag uit 1924 van de gemeente Amsterdam, die de Amstel 
voor een deel wilde overbruggen, het Rokin herbouwen en zo 
parkeerruimte winnen. De meeste inzenders gaven de gevel-
wanden van het Rokin in het vocabulaire van de Amsterdamse 
School opnieuw vorm.72 Het stadsbestuur zou twee jaar later de 
kwestie opnieuw aankaarten, omdat geen van de inzendingen 
voldeed.73 De demping zou pas na jarenlange oppositie plaats-
vinden. Stam kwam met zijn ontwerp, toen de termijn van de 
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prijsvraag al verstreken was.74 Het verscheen in januari 1927 in 
Het Bouwbedrijf en twee maanden later in i 10. Stam was van 
jongs af vertrouwd met de Amsterdamse Dam, maar bleek in 
staat deze opnieuw te bezien. Het ontwerp toont een gebouw van 
acht bouwlagen aan dit stadsplein en op het Rokin een complex 
van twee verdiepingen, dat een slinger maakt. Zo ontstaat ruimte 
voor hotels, restaurants, winkels en kantoren, die op pilaren 
boven een breed trottoir staan en door roltrappen ontsloten zijn. 
In dit ontwerp staat beweging centraal. Met het oog op de schaal-
vergroting van de stad streeft Stam naar multifunctionaliteit: “Een 
bouwwerk, vandaag als bank gebouwd, moet morgen als kan-
toorgebouw, warenhuis of hotel gebruikt kunnen worden”, zo licht 
hij toe in Het Bouwbedrijf: “Aan de hier gedane poging het Dam-
Rokin vraagstuk van een andere kant te belichten, lag de behoefte 
ten grondslag het starre principe “gesloten stadsbeeld, gesloten 
pleinwand” te verlaten. Een beetje minder aan opgeschroefdheid, 
en daardoor een beetje meer eerlijkheid en bruikbaarheid.”75 In 
i 10 klonk ook zijn historisch-materialistische overtuiging door: 
“De oeconomische factoren zullen ook in de bouwkunst dwingen 
uiterste bruikbaarheid na te streven, materiaal en eigen gewicht 
te sparen.”76 Om de dure grond beter te kunnen benutten pakt 
Stam het vastgelopen verkeer aan. Zelfs de vierbaans tram die al 
gepland was, kan volgens hem de dichtslibbing niet tegengaan, 
zodat hij een kabelbaan voorstelt. Propellorvoertuigen zullen, 
komend van de overzijde van het IJ over het Centraal Station, met 
hoge snelheid door de vijfde-zesde etage van de hoogbouw op 
de Dam schieten en langs het Rokin en de smalle Reguliersgracht 
Amsterdam-Zuid bereiken. Dankzij deze hoogbaan heeft het plan 
iets van een lunapark, waar de verovering van het luchtruim eufo-
rie wekt. Het herinnert aan de kabelbaan tussen Parijs en Saint 
Denis, gepubliceerd in ABC. Ook de invloed van Lissitzky, die “de 
vliegende mens nabij” wist, is onmiskenbaar. Stams visie speelt 
sterk tot de verbeelding, omdat hier, net als bij de Wolkenbügel, 
de zwaartekracht ontkend wordt. Zo neemt hij de beschouwer 
mee naar een toekomst, waarin de belemmeringen van vandaag 
overwonnen zijn. 
Van Eesteren had wel tijdig zijn inzending ingeleverd, maar de jury 
onder voorzitterschap van Hendrik Berlage wees zijn plan af. Hij 
publiceerde zijn modernistische visie in i 10 in de periode dat hij 
Oud wegens ziekte in de redactie verving.77 In die hoedanigheid 
wilde hij “verschillende serieuze meeningen tegen elkaar (...) zetten 
en laten zien dat er meer achter steekt dan constructie.”78 Inderdaad 
volgt Stams plan direct op dat van Van Eesteren. Hoewel beide 
ontwerpen het verkeer voorop stellen, verschillen zij conceptueel 
volkomen van elkaar. Terwijl Van Eesteren een conceptuele eenheid 
heeft uitgewerkt, spreekt bij Stam de taal van de techniek. 
Nadat Stams ontwerp was verschenen werd het keer op keer 
gepubliceerd. De brutale ingreep in het stadshart wekte veel 
beroering.79 Giedion noemt in Bauwelt het plan richtinggevend 
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voor de Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen.80 In bauen 
in frankreich legt hij een verband met de Eiffeltoren:81 

“ Nu pas komen de zaden die verborgen liggen in structuren 
als de Eiffeltoren tot volle wasdom. De verwantschap met een 
bouwwerk als de Eiffeltoren zit niet louter in de verbinding en 
onderlinge doordringing van opgehangen overbrenging of 
vrijhangende stations; bij de aanblik van beide bouwwerken 
kom je tot de conclusie: ARCHITECTUUR HEEFT GEEN VASTE 
GRENZEN MEER.”

Giedion, die tot machinebouwingenieur was opgeleid, wijst 
ook op de grote ingenieurswerken die niet om hun rationali-
teit aanspreken maar om hun beleving van ruimte, die aan het 
kubisme verwant is.82 Deze gebouwen bereiken verbinding en 
doordringing. Hij schrijft over de stalen leden van een transport-
brug op rails: “Door het delicate ijzeren net dat midden in de lucht 
is opgehangen, stromen dingen, schepen, zee, huizen, masten, 
landschappen, haven. Zij verliezen hun afgebakende vorm: tel-
kens wanneer er een afdaalt, draaien ze kringetjes rond elkaar en 
vermengen zich tegelijkertijd.”83 
Walter Gropius nam het plan Rokin en Dam direct in de tweede 
editie van Internationale Architektur op; Ludwig Hilberseimer in 
Internationale neue Baukunst.84 Dergelijke publicaties, die een 
belangrijk medium vormden om ideeën onder architecten te ver-
spreiden, maakten het plan tot een icoon van het Nieuwe Bouwen. 
De stad en de machine zijn het Leitmotiv in Stams plan ‘Autobus’, 
dat vorm kreeg in een prijsvraagontwerp voor een busstation uit 
hetzelfde jaar 1927.85 Hij presenteerde zijn centrale busstation voor 
het Oostplein in Rotterdam in i 10. Zijn synthese was opgebouwd 
uit kleuren en lichtbeelden. In het ontwerp komen en gaan bussen 
in alle windrichtingen. Elke richting krijgt een eigen kleur: noord-
rood, oost-geel, zuid-blauw en west-groen. Hoe functioneel kleur-
gebruik het verkeer kon vereenvoudigen, had Stam in de Berlijnse 
metro ondervonden. Verschuivende glaswanden maken de twaalf 
open abri’s van zijn busstation tot zes gesloten ruimten. Hoe de gla-
zen wanden uit standaardonderdelen kunnen worden vervaardigd, 
wordt door uitwerking op ware grootte aangegeven. Diagrammen 
brengen de verkeerstechniek in beeld, die de basis voor het ont-
werp vormt. De opzet ademt de geest van het functionalisme. 
Het ontwerp voor een watertoren ontstond naar aanleiding 
van een prijsvraag van de gemeente Wassenaar, ook uit 1927.86 
(afb. 53) Er werd een watertoren beoogd die het duinlandschap 
sterk zou bepalen. Van Eesteren, Sybold van Ravesteyn, Ben 
Merkelbach en anderen dongen mee.87 Mogelijk werd Stam door 
deze prijsvraag voor het eerst op Merkelbach geattendeerd, die 
later veel voor hem zou gaan betekenen. 
Stam deed zelf ook aan de prijsvraag mee, op eigen titel. Hij was 
niet onbekend met de opgave, want ABC had twee jaar eerder 



106

Hoofdstuk 9

aandacht aan watertorens besteed.88 Hij maakte er een serieel 
product van. Het ontwerp bestaat uit drie slanke vakwerkstaan-
ders die een rond reservoir dragen; dit alles in gewapend beton. 
Tussen de staanders is een fijn geleed netwerk in de vorm van 
een Z gedacht. Het reservoir heeft bovenin rondom een smalle 
strook ramen. Hoewel hij de oplossing als functionalistisch pre-
senteerde, heeft het ontwerp een symbolische lading omdat de 
toren een sterke eenheid vormt. 
De afweging tussen radicale en behoedzame oplossingen bij 
nieuwbouw was destijds een twistpunt in de Nederlandse archi-
tectuur. De watertoren werd door architecten van het Nieuwe 
Bouwen aangegrepen om over het samengaan van vorm en 
functie te debatteren. Behoudende architecten zagen de toren als 
een symbool in het landschap, vergelijkbaar met een windmolen. 
Deze monumentaliteit verloor nu zijn vanzelfsprekendheid. Stam 
verwachtte er echter weinig van:89 

“ Op deze wijze ontstaat een Nederlandse architectuur, die 
haast zonder uitzondering de grootste zelfgenoegzaamheid 
tentoonspreidt en daarbij hardnekkig conservatief blijft, ook 
wanneer zij schijnbaar modern denkt.  
Wij hebben standvastigheid nodig, wij hebben inzicht nodig 
in de vereisten, die de eerstkomende jaren aan ons gesteld 
worden. (….) De esthetische compositie wordt van dag tot 
dag onmogelijker en van dag tot dag onbruikbaarder. Zij is 
levensonvatbaar.”

Het winnende ontwerp was van de Rotterdamse architect 
P. Hendriks. Het werd uitgevoerd, waarop de onopvallende vorm 
van het reservoir werd geprezen. 
In deze artikelen overziet Stam de horizonten van zijn vakgebied. 
Steeds weet hij zijn visie op een pakkende manier te presenteren. 
Fascinerend hoogtepunt zijn de kunstzinnige tekeningen, waarin 
hij het toekomstig stadshart ‘Rokin en Dam’ schetst. Zijn verbeel-
dingskracht maakte hem tot een gezichtsbepalend architect van 
het Nieuwe Bouwen. Daarbij was zijn taalgebruik vaak heel tref-
zeker en plastisch.90 Stam was prominent in de kolommen van i 10 
aanwezig, tot hij medio 1928 naar het buitenland vertrok. Dat hij 
de pen neerlegde, kwam overigens niet uit deze emigratie voort, 
zoals in hoofdstuk 14 zal blijken. Müller Lehning zou hem memo-
reren als een dragende kracht voor de architectuurbijdragen in 
zijn tijdschrift.91 Stam, die geen boek over architectuur op zijn 
naam zou zetten, had opnieuw veel lezers aan zich gebonden.

DE A.S.b.-TENTOONSTELLING 
De samenwerking met Müller Lehning bracht het werk van Stam 
voor het eerst in het Amsterdamse Stedelijk Museum, op de 2e 
tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk die door 
de gelijknamige groep rond Charley Toorop werd georganiseerd. 
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Haar persoonlijke band met Müller Lehning had hier ongetwijfeld 
mee te maken. De A.S.B.-groep bood een kwalitatieve doorsnede 
van abstractie en constructivisme tot Nieuwe Zakelijkheid, neo-
classicisme en surrealisme, in kunst en architectuur.92 De kern hield 
zich bezig met vroeg-moderne figuratieve schilderkunst. 
Toorop was in 1926 in Amsterdam gaan wonen en had haar interi-
eur met metalen buismeubels van Breuer en Rietveld ingericht.93 
Haar atelier werd een plek van samenkomst voor de intelligen-
tia, die zij eind dat jaar in verenigingsverband bracht. Leden van 
A.S.B. waren Alma, Bendien, Van der Leck, Mondriaan, Niehaus, 
Oud, Polet, Rädecker, Richter, Rietveld, Frits Staal en Willink. Oud 
was destijds al een beroemdheid, Mondriaan en Rietveld blij-
ken in retrospectief ook corifeeën te zijn geweest. Toorop nam 
de organisatie op zich en achter de schermen was ook Müller 
Lehning actief. 
De vereniging wilde tentoonstellingen organiseren. De leden 
waren ontevreden, omdat het Stedelijk opdrachten voor tentoon-
stellingsarchitectuur vooral aan Amsterdamse School-architecten 
verleende. De eerste A.S.B.-tentoonstelling werd in februari 1928 
over vijf zalen gehouden, waaronder de erezaal. Voor het eerst 
waren in dit museum functionalistische meubels te zien, die 
bovendien nog in hun experimentele fase waren.94 Het publiek 
reageerde met hilariteit, maar ook met bewondering op de “jeug-
dige, frisse” tentoonstelling. De recensent Jan Engelman vond 
deze echter net als i 10 teveel aan politiek en doctrines verbon-
den.95 Volgens een tweede kunstcriticus was “de geest van con-
structivistische soberheid en architectonische zakelijkheid over-
heerschend.”96 De tentoonstelling sloeg aan en maakte de groep 
tot de meest vooruitstrevende.97 Een jaar later trok Toorop de lijn 
door: “De bedoeling is dit jaar ook buitenlanders te inviteeren. De 
volgende Hollanders werden tot nu toe uitgenoodigd: v. Eesteren 
– Stam – v. Ravesteyn – v. Uitvanck – v.d. Leck – Mondriaan – 
Heynckes – Dirk Nijland – Rechters – Polet.”98 

Halverwege de jaren twintig lag de vernieuwing van de kunst en 
de maatschappij op ieders lippen. Stam gold in deze tijd als een 
van de meest belovende architecten, zodat hij tot de Europese 
culturele elite ging behoren.99 In tijdschriften ging hij de concur-
rentiestrijd aan om de ware uitdrukking van moderniteit. Müller 
Lehning wilde met i 10 deze ontwikkelingen in beeld brengen. 
Oud ruimde voorpagina’s in voor Stams futuristische studies. 
Deze toont in zijn artikelen praktische zin, maar hij excelleert ook 
in subliem lijnenspel. Zijn visie op het “chaotische” stadscentrum 
van Amsterdam, compleet met zwevende tram, was verbluffend 
origineel en werd een sensatie. Stam raakte internationaal zo en 
vogue, dat zijn vakgenoten hem zijn politieke overtuiging graag 
vergaven – opdrachtgevers had hij nog niet.
Giedion erkende, weliswaar in een niet-gepubliceerde notitie, dat 
Stam zich in nog geen tien jaar had ontwikkeld tot een architect 
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die zich met Oud en Le Corbusier kon meten: “Mart Stam, als 
degene, die geroepen schijnt om met exemplarische oplossin-
gen voor grote constructies en gecompliceerde bouwopgaven 
te komen.”100 Waarbij opvalt, dat hij van een roeping spreekt. De 
Nieuwe Zakelijkheid in Nederland zou diepgaand door Stams 
maatschappijkritische opvattingen beïnvloed worden.101
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De uitnodiging kwam per post. Op 6 november 1926 schreef 
Ludwig Mies van der Rohe namens de Deutsche Werkbund aan 
Mart Stam, dat deze vereniging in Stuttgart Die Wohnung orga-
niseerde. Als vicevoorzitter had Mies van der Rohe de artistieke 
leiding van deze bouwtentoonstelling.1 
Na een inleidend woord kwam hij ter zake: “Ik moet nu de vraag 
aan u stellen, of u bereid bent aan deze tentoonstelling mee te 
werken. (…) Ik kan mij voorstellen, dat u misschien een groepje 
van 3 vrijstaande woonhuizen zou kunnen uitwerken.”2 Daarop 
somde hij de architecten op, die al ingestemd hadden: “Oud, 
Le Corbusier, Gropius, Hilberseimer, Bruno Taut, Prof Poelzig, 
Dr. Döcker, Max Taut, Dr. Joseph Frank, Prof. Rading, Scharoun, 
Peter Behrens.” Daarmee werd Stam terloops te kennen gege-
ven dat er al twaalf toezeggingen waren, voordat ook hij gepolst 
werd. Toch had Mies van der Rohe hem direct uitgekozen.3 Hij 
had namelijk J.J.P. Oud om een Nederlandse selectie gevraagd, 
waarop deze Theo van Doesburg, Han van Loghem, Stam en 
zichzelf had voorgedragen.4 Mies van der Rohe wist dat Stam de 
volkswoningbouw wilde innoveren, wat zijn verzoek om een reeks 
woningen verklaart. Waarschijnlijk had hij hem via zijn vriend 
Walter von Walthausen of bij de Novembergruppe ook persoon-
lijk leren kennen. Er is geopperd dat hij Stam zou hebben uitge-
nodigd vanwege de aandacht voor zijn werk in ABC, maar die 
suggestie doet Stam tekort. Deze had inmiddels voldoende blijk 
gegeven van zijn kwaliteiten om op zakelijke gronden geselec-
teerd te worden. 

10
DIE WOHNuNG 

Afb. 12 en 13
Onbewerkte en geretoucheerde versie 
van een dubbelportret van Le Corbusier 
en Ludwig Mies van der Rohe, Stuttgart, 
november 1926. Mart Stam zou achter 
hen lopen. 
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Zo bereikte Stam na de eerdere belangstelling van het Bauhaus 
opnieuw een vererende uitnodiging. Met de huizenrij kon hij laten 
zien hoe hij de nijpende woningnood wilde bestrijden. Na alle 
prijsvragen en tegenvoorstellen zou dit het eerste gebouw op zijn 
naam worden – en dat als onderdeel van een prestigieus experi-
ment. Als zijn loopbaan al doorbraken kende, was dit er één.
Dit keer stemde hij toe. Hij bedankte Mies van der Rohe per 
kerende post voor het “(…) bij elkaar brengen van verschillende 
krachten”. 5 Hij had bij Brinkman & Van der Vlugt bedongen, dat 
hij naast het dienstverband eigen opdrachten kon aannemen. Er 
resteerden hem ruim acht maanden voordat op 23 juli 1927 Die 
Wohnung zou openen. 
De initiatiefnemer, de Deutsche Werkbund, bracht vooruitstre-
vende vormgevers en industriëlen samen om kwaliteitsproducten 
voor de massa bereikbaar te maken. Deze vereniging, die in de 
Duitse kunstwereld bijzonder invloedrijk was, was actief in het 
kunstonderwijs en productinnovatie. Haar werkterrein reikte “Van 
bankkussen tot aan stedenbouw”.6 
Stuttgart was een weloverwogen locatie voor de tentoonstelling, 
als belangrijke en sterk groeiende industriestad met een levendig 
cultuurklimaat, maar ook met een groot woningtekort.

Het nieuwe concept van een modelwijk kwam voort uit de 
behoefte die in discussies over standaardisatie en rationalisering 
was gebleken, namelijk om de ideeën van het Nieuwe Bouwen in 
een concrete vorm onder de aandacht te brengen. In de woorden 
van de organisatoren: “Deze tentoonstelling zal geen definitieve 
oplossingen brengen. Dat kan en wil zij niet, omdat de dingen 
nog te zeer in beweging zijn. Maar zij zal voor een begrensd 
gebied datgene samenvatten, wat tot nu toe aan waardevolle 
ervaringen en voorstellen beschikbaar is en wat geëigend is, een 
verbetering van de volkshuisvesting in de geest van onze tijd te 
dienen.”7 De Weissenhofsiedlung moest aantonen dat praktische 
en gezonde woningen efficiënt en goedkoop gebouwd konden 
worden. Een ander nieuw element van de modelwijk was, dat de 
experimentele huizen voor permanente bewoning bedoeld waren. 
Hoewel de Siedlung het belangrijkste onderdeel van de tentoon-
stelling vormde, was er ook aan het interieurontwerp gedacht.8 
Dit gedeelte van de expositie – in het centrum van Stuttgart – 
toonde onder meer modelkeukens, badkamers en huishoudelijke 
artikelen. Die Wohnung werd voorts aangevuld met een grote 
tentoonstelling met als thema “Nieuwe architectuur en steden-
bouw”. Tenslotte kwam er een reizende expositie, de Plan- und 
Modelaussstellung neuer Baukunst. Oud had Stam ook voor 
dit onderdeel voorgedragen, naast Leen van der Vlugt, Cor 
van Eesteren en zichzelf. Als leden van Opbouw werden zij “de 
Rotterdammers” genoemd. 
Al met al was Die Wohnung een even ambitieus als kostbaar plan. 
De organisatoren wilden dit belangrijkste evenement rond het 
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Nieuwe Bouwen voor de komende jaren tot stand brengen om aan 
de prestaties en ambities van de nieuwe beweging recht te doen. 
De wijk werd gepland op de heuvelflank Weissenhof, aan de oost-
kant van Stuttgart. ‘Siedlung’ laat zich vertalen als ‘nieuw wijkje’.9 
Mies van der Rohe ontwikkelde het bebouwingsplan. Zijn orga-
nische compositie van kleine gebouwen maakte gebruik van de 
bestaande terrasbouw van de heuvel. 
Tien achtereenvolgende kandidatenlijsten werden opgesteld, 
gewijzigd en aangevuld, waarbij 38 architecten de revue passeer-
den.10 Pas acht maanden voor de opening kwam de definitieve 
lijst tot stand.11 Voor de 63 woningen in 21 gebouwen tekenden 
tenslotte zeventien architecten. Deze selectie was kwalitatief 
bijzonder sterk, gelet op de grote invloed die deze architecten op 
de twintigste-eeuwse architectuur zouden krijgen. Elf van hen 
waren Duits. De keuze van Döcker, Rading, Scharoun, Schneck en 
Mies van der Rohe stond gezien hun positie vrijwel vast; Poelzig 
en Behrens werden als eregasten beschouwd.12 Uit het buiten-
land kwamen Frank, Le Corbusier, Oud en de later toegevoegde 
Bourgeois en Stam. Het merendeel van deze selectie behoorde 
tot de generatie rond 1890; Stam was als 27-jarige de jongste 
deelnemer en de enige “papieren architect”.13 Zijn ontwerpen, 
zoals de kantoorgebouwen voor Am Knie en Köningsberg, het 
Progymnasium in Thun, het Geneefse treinstation en het Rokin-
project genoten wel bekendheid, maar waren immers geen van 
alle uitgevoerd.14 
De Deutsche Werkbund kon elke architect RM 3.000 honorarium 
en RM 500 reiskostenvergoeding bieden. 
Die Wohnung was vanuit het ideaal gedacht, dat Gropius aldus 
uitdrukte: “Zij gaan de huidige wereld van machines en voertui-
gen en hun tempo enthousiast tegemoet. Zij streven naar steeds 
gedurfdere vormgevingsmiddelen, om de traagheid van de aarde 
in werking en verschijning zwevend te overwinnen. Exact uit-
gedrukte vorm, eenvoud in het veelvoudige, inpassing van alle 
bouweenheden naar functies van de bouwlichamen, de straten 
en de verkeersmiddelen, beperking tot typische grondvormen en 
hun vervlechting en herhaling.”15 
Het karakter van de Siedlung werd in sterke mate bepaald door 
Mies van der Rohe, Le Corbusier en – verrassend genoeg – Stam. 
Mies van der Rohe en Le Corbusier waren naast Oud de meest 
gevestigde architecten. Le Corbusier groeide in deze jaren zelfs 
uit tot een onvergelijkbare grootheid. Daarentegen was Stam niet 
meer dan een belofte. Deze drie architecten golden destijds als 
pijlers van stromingen binnen het Nieuwe Bouwen, maar ook als 
elkaars tegenvoeters.16 Voor Mies van der Rohe hield architectuur 
niet op bij de functie. Hij werd dan ook geregeld van formalisme 
beschuldigd, als beging hij een wandaad.17 Zijn bouwstijl maakte 
echter zijn motto “weniger ist mehr” waar. Hij had bepaald dat de 
wijk met het oog op de “ontwikkelde middenstand” ontworpen 
moest worden. Daarnaast pleitte hij voor nieuwe bouwmethoden 
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en massaal geproduceerde onderdelen. Als artistiek directeur 
beschikte hij over een secretaris, de meubelontwerper Heinz 
Rasch die ook als voorlichter optrad. 
Le Corbusier streefde naar huizen, die even reproduceerbaar 
waren als ieder ander gebruiksvoorwerp. Tegelijkertijd leidde hij 
Les Joyeux, een artistieke richting binnen de moderne architec-
tuur. Hij had de twee beste locaties en het grootste budget toe-
gewezen gekregen. Zijn kostbare bouwwijze zou “extravagant” 
genoemd worden. Tijdens de voorbereidingen was hij vrijwel 
onzichtbaar. Alfred Roth – een architect uit Zürich en een verre 
neef van Emil – hield toezicht op de bouw van zijn woningen.
Stam ontwierp net als Oud, Mies van der Rohe, Behrens en 
Gropius een voorbeeld van massawoningbouw.18 Hij benadrukte 
daarbij het belang van de analyse: bouwen was voor hem een 
complex probleem, dat wetenschappelijk benaderd moest wor-
den. Bovenal stond hij woningen voor, die door hun goedkope 
bouw betaalbaar zouden zijn. In de woorden van Gerrit Oorthuys: 
“Voor Le Corbusier, nog enigszins de renaissance-artist, was 
architectuur toch een spel van vormen. Voor Stam bestaan er 
slechts technologische en maatschappelijke problemen. Stam 
verlangde naakte etages, met verplaatsbare wanden (...).”19 
Stam zou met zowel Rasch als Roth goed bevriend raken.

De Weissenhofsiedlung zou stilistisch een overtuigende eenheid 
vormen. De architecten hadden zich te conformeren aan hun 
opgave om goed en eenvoudig te bouwen.20 Inmiddels had het 
Nieuwe Bouwen vaste vorm gevonden. Vanaf 1923 waren her en 
der in de wereld gebouwen verschenen, die dezelfde ontwerp-
principes leken te volgen: wit, met ongedecoreerde, geometrische 
vormen in blokachtige composities, opvallende uitbouwen en 
overhangende volumes met verspreid grote glasoppervlakken en 
een gezichtsbepalend plat dak.21 Stam had dit idioom al toegepast 
in zijn ontwerpen voor ‘Woning met uitbreidingsmogelijkheid 
1924’ en het Geneefse treinstation. Asfaltdaken waren al enige 
decennia voorhanden, waterdicht en betaalbaar. Ook Le Corbusier 
was praktisch genoeg om te onderkennen, dat een plat dak de 
bouwkosten van een betonconstructie drukte.22 
De architectuur van de Weissenhofsiedlung zou ondanks de 
regelgeving alleen oppervlakkig gezien homogeen ogen. Wel kan 
‘reizen’ als een officieus gezamenlijk thema gezien worden. De 
nieuwe mobiliteit werd als een belangrijk teken des tijds gezien. 
Nu de eerste zeppelins de oceaan overstaken, gaf Hans Scharoun 
zijn huis de vorm van een schip.
Richard Döcker kreeg de supervisie over de bouwwerkzaamhe-
den.23 De specificaties voor de huizenbouw werden gezamenlijk 
opgesteld, maar de voorbesprekingen hielden de Duitse architec-
ten onder elkaar.24 Hier werd tot de platte daken besloten. Stam 
kreeg naar verluidt later alsnog grote inbreng in de onderlinge 
afstemming van de gebouwen, wat bijvoorbeeld zou blijken uit 
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het kleurgebruik. Hij verwierf al vanaf de eerste vergadering 
met Mies van der Rohe en Le Corbusier invloed.25 Later toonde 
hij zich kritisch over de beide ontwerpen van de laatste, waar-
bij met name de ronde vormen het moesten ontgelden. Hij zou 
gepleit hebben voor platte daken zonder overstekken en voor 
witte gevels. Volgens Rasch was Stam binnen dit overleg een 
fenomeen: “Hij hoefde maar weinig te spreken en werd toch snel 
het middelpunt.”26 Hij omschreef hem als een messias: lang, zijn 
blauwe ogen enigszins starend, vol gloed.27 

Een maand nadat de deelnemerslijst was vastgesteld, werden 
de plannen van deze architecten goedgekeurd.28 De eerste schop 
ging vijf maanden voor de geplande opening in de grond. Deze 
tijdspanne werd bewust heel kort gehouden, zodat zou blijken 
dat de nieuwe bouwwijze efficiënter was dan de traditionele. Met 
vertraging werd aan de riolering en bestrating begonnen en ook 
de bebouwing kwam maar moeizaam tot stand. Veel architecten 
moesten het bouwproces op afstand aansturen. Alleen Oud, Frank, 
Scharoun, Poelzig en Stam lieten zich geregeld zien. Hoewel er met 
man en macht gewerkt werd, gaven verschillende architecten Mies 
van der Rohe te kennen dat de situatie hopeloos was. 
Mies van der Rohe manoeuvreerde tussen de Scylla van een gele-
genheidscollectief van ambitieuze architecten en de Charybdis 
van een wankel politiek draagvlak. De gemeente Stuttgart moest 
de wijk financieren zonder het gebruikelijke bouwbudget te over-
schrijden. Als gevolg van een bezuiniging gaf Mies van der Rohe 
begin januari Oud en Stam opdracht om hun gebouwen goedko-
per uit te voeren. Hij vroeg hen ook om aan huishoudelijke effici-
ency aandacht te besteden.29 Dat verzoek was aan Stam besteed, 
want het vereenvoudigen van de huiselijke werkzaamheden hield 
hem bezig. Zo wilde hij het gemakkelijker maken om de was te 
doen en instrumenten zoals noedelmachines, broodsnijapparaten 
en schoenpoetsmachines verbeteren.
Prefabricage en nieuwe bouwmethoden als het staalskelet en 
betonskelet, de betonmontagebouw en het monolietbeton maak-
ten de snelle bouw mogelijk.30 Met deze technieken voor massale 
bouw moesten de woningen op den duur binnen het bereik van 
de massa komen. De losstaande huizen en wooncomplexen had-
den behalve platte daken ook eenvoudige gevels en vensters in 
stroken gemeen. Vermoedelijk waren op twee na alle gebouwen 
wit. Van Bruno Taut was de meest bescheiden bijdrage, die echter 
wel een helder rode kleur had gekregen. 
Alle woningen hadden een zo open mogelijke plattegrond. 
Modelinterieurs toonden een nieuwe wooncultuur, die afrekende 
met de bedompte huiskamer die op het tentoonstellingsaffiche 
rood doorkruist was afgebeeld. Het opschrift ‘Wie wohnen?’ 
beloofde vernieuwing. Het affiche van Willi Baumeister en zijn 
grafisch werk voor de tentoonstelling onderstreepten de anti-bur-
gerlijke boodschap van Die Wohnung. 
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In de loop van de zomer kon het publiek dan toch terecht in de 
wijk, die later open ging dan de rest van de tentoonstelling.

DE HuIZENRIj VAN MART STAM 
Stams huizenrij aan Am Weissenhof kwam op een eervolle plek 
op de top van de heuvel tot stand. (afb. 51 en 52) Aan de zuidzijde 
ervan verrees een wooncomplex van Peter Behrens en noordelijk 
een woning van Adolf Rading. Stams drie familiewoningen van 
drie woonlagen steunden op een regelmatig skelet van profielij-
zers en hadden muren van betonblokken. Deze constructie moest 
met de doosvorm en de sobere uitvoering de huurprijs van de 
woningen drukken. De draagprofielen bleken echter juist te duur 
om toegepast te worden.31 Döcker verving ze door een combinatie 
van dragende muren en ijzeren ondersteuningen. 
Stams bijdrage aan Die Wohnung was als een prototype gedacht, 
zodat het niet hoeft te verbazen dat het bereikte resultaat in geen 
enkel opzicht productierijp was.32 Voor de gewichtsverdeling 
moest eerst een nieuwe constructie ontwikkeld worden. 
Stam had op de Weissenhof een ongewone oriëntering ten 
opzichte van de zon moeten kiezen.33 De voordeuren van zijn 
Huizen 28-30 liggen op het noordwesten. De opstapjes van ver-
schillende lengten markeren de driedeling, hun leuningen zijn zo 
strak mogelijk uitgevoerd. Bij de meest zuidelijke woning maakt 
de straat een flauwe bocht, zodat een spel van vormen ontstaat. 
Deze woning kreeg een vleugel met een zonneterras. Een draad-
glazen scherm zet visueel de vensters van de verdieping door. 
De open trap naar deze verdieping leidt naar de ruime kleed-
ruimte, die door middel van een beweegbare glaswand van 
de badkamer kan worden afgesloten. Een gordijn scheidt deze 
kleedruimte van de doorgang. Op deze manier vloeien de ruimten 
vrijelijk in elkaar over. Wel gaat dit ten koste van het daglicht in 
een kleine kamer, die alleen door de glaswand van het trappen-
huis licht krijgt. Vanwege deze tekortkoming die Stam niet wilde 
aanpassen, adviseerde Döcker aan Mies van der Rohe dat het 
ontwerp overnieuw moest, maar deze wilde niet ingrijpen.34 Stam 
had deze kamer van 6 m2 niet voor inwonend personeel bedoeld, 
omdat hij ervan uit ging dat de mechanisering het meisje voor 
dag en nacht overbodig zou maken.35 Maar omdat hij de kamer 
voor kinderen bestemde, blijft de kritiek staan. 
In zijn bijdrage in de tentoonstellingsgids toont Stam zich 
futurist:36 

“ Wij zullen over vijftig jaar ook niet meer de was doen, appel-
taarten bakken, meelspijzen bereiden, of groente of fruit voor 
de wintermaanden inmaken. Wij zullen dat niet meer doen, 
om de eenvoudige reden dat dit zeer onrendabel zal zijn. 
Onze woningen zullen klein zijn, het huishoudelijke gedeelte 
tot het onvermijdelijke beperkt.”
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In de tentoonstellingscatalogus verwoordt Stam zijn eigen doel-
groep nog eens:37 

“ Het is noodzakelijk, dat begrippen, zienswijzen en gewoonten 
van overblijfselen uit voorbije eeuwen gezuiverd worden; het 
is noodzakelijk, dat men een helder, eenduidig begrip van 
wonen formuleert. (…) Het is noodzakelijk, het nieuwe karak-
ter van deze taak helder onder woorden te brengen. Allereerst 
moet dan met de omstandigheid rekening gehouden wor-
den, dat er woningnood heerst, dat duizenden families geen 
woning hebben en als onderhuurder een demoraliserend 
bestaan leiden. Voor de mensen met de laagste inkomens 
moet gezorgd worden; om dit mogelijk te maken, om voor 
weinig geld kleine, goed bruikbare huizen te bouwen, zal men 
tot een in de finesses doorontwikkeld huizentype moeten 
komen.”

Stam, die graag herhaling gebruikte om zijn woorden kracht bij 
te zetten, beriep zich op de ernstige woningnood om te verklaren 
waarom hij zich tot het elementaire had beperkt. Voor alles wilde 
hij kostenbewust bouwen. Een isometrische tekening toonde een 
complete wijk van zijn woningen in strokenbouw. Er stond hem 
wijkverwarming voor ogen, waarvoor hij een Amerikaans sys-
teem van luchtverwarming had laten installeren. Ondanks deze 
suggestie van massaproductie had hij echter geen volledig serieel 
product ontworpen. Huis 28 had vanwege het hellende terrein 
een afwijkende benedenverdieping. Ook de vrijstaande wentel-
trap aan de zuidgevel maakte de huizenrij tot maatwerk. 
Mogelijk pakte ook het kleurgebruik anders uit dan bedoeld. Mies 
van der Rohe was met de deelnemers een gebroken wit als basis-
kleur overeengekomen.38 Ook Stam had zoals gezegd witte gevels 
voor ogen. Hij schreef hem: “(...) ik deel u mee, dat mijn huizen 
wit worden, alleen de kleine entrees zou ik lichtblauw schilderen, 
de raamkozijnen staalblauw.”39 Opmerkelijk genoeg werd Stams 
huizenrij aan de noordwestzijde lavendelblauw geschilderd, de 
overige gevels kregen een lichte oker.40 In een later interview 
heeft hij zich daarover verbaasd: “Ik hoor dat ze nu blauw zijn, 
maar ik dacht zelf dat ze wit waren!”41 
In i 10 omschrijft Stam zijn huizenrij.42 Hij legde uit dat als gevolg 
van de tijdsdruk de huizen, “oorspronkelijk als type bedoeld, 
dit slechts ten deele geworden zijn”. 43 Stam richtte twee van zijn 
woningen zelf in, de derde nam Marcel Breuer voor zijn rekening. 
Het meubilair, dat hiervoor ontworpen werd, is onderwerp van 
het volgende hoofdstuk. 
In het ABC-artikel ‘Fort mit dem Möbelkünstler’ over de interieurs 
van de woningen noemt Stam loze vernieuwingsdrang en over-
bodige huisraad “waanzin”. Hij bepleit een Spartaans interieur 
voor zijn “woning van minimale afmetingen”, opdat ook de “velen 
die een zware strijd om het bestaan voeren” aan bod komen. 
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Daarmee vergeet hij dat zijn woning voor de arbeidersklasse 
onbetaalbaar was. Op de Weissenhofsiedlung had de vierkamer-
woning van Oud de laagste huur: RM 150 per maand, wat voor 
een ongeschoolde arbeider nog steeds een maandsalaris bete-
kende.44 De bouwmethode vroeg nog veel ontwikkeling voordat 
de bouwprijs zelfs maar concurrerend zou worden, maar zo lang 
wilde Stam niet wachten met het claimen van het succes. 
Vanaf de opening van de Siedlung konden bezoekers in zijn 
woningen terecht. Er zouden in drie maanden tijd meer dan 
een half miljoen bezoekers geteld worden.45 Stam zou dan 
ook achterop een ansicht met een foto van zijn werk schrijven: 
“Ongelooflijk zoveel menschen” en klagen, dat het door deze toe-
loop haast niet mogelijk was om zijn werk goed te fotograferen.46 
Hij richtte niet alleen twee eigen woningen in, maar was ook 
door Oud gevraagd om een interieur te ontwerpen. Deze werd 
door een depressie geplaagd en had tijdens een ziekteverlof zijn 
bijdrage aan de Siedlung ontworpen. Toen zijn huizenrij werd 
opgeleverd, bleef de door Stam in te richten woning leeg.47 
Waarschijnlijk vroegen diens eigen projecten alle aandacht. 

Die Wohnung was het eerste overtuigende overzicht van het 
Nieuwe Bouwen, die de beweging internationaal tot stand bracht. 
De architecten, die zich voornamen om de maatschappij te veran-
deren, hadden – ook voor het eerst – geprobeerd om het pro-
bleem van de woning op basis van moderne vormgevingsprin-
cipes op te lossen.48 Deze vooruitstrevende aanpak sloeg vooral 
bij de avant-garde aan, die het grote belang van deze architectuur 
inzag. De realisatie van de wijk bracht veel optimisme teweeg en 
werd als een morele steun ervaren. Omdat de huizen vanuit het 
perspectief van een volkomen nieuwe levensstijl gebouwd waren, 
had de tentoonstelling de bakens van het beroep verzet, zo was 
de teneur. Het voorbeeld van de Weissenhofsiedlung kreeg bin-
nen vijf jaar navolging in Brno, Breslau, Zürich, Praag en Wenen.49 
Ook de bladen toonden zich over het algemeen ingenomen, zodat 
Die Wohnung een doorslaand succes werd. De ontwerpen van 
Oud en Le Corbusier werden het meest besproken.50 Uiteraard 
wekte de tentoonstelling ook afkeuring. De radicale opzet dreef de 
avant-garde en traditionalisten uiteen, want de nieuwe technieken 
en materialen, de flexibele plattegronden maar vooral de radicaal 
nieuwe kijk op wonen wekten in conservatieve kringen weerzin. 
Voor sommigen betekenden de modernistische gebouwen een 
uiting van artistiek formalisme. De bouwwerken werden ook als 
bolsjewistisch beschouwd omdat ze tot de omverwerping van 
burgerlijke waarden leken op te roepen.51 De Weissenhofsiedlung 
zou alleen aan proletarische behoeften tegemoet zijn gekomen. 
Zo noemde de behoudende architectuurbeweging de Stuttgarter 
Schule de Siedlung een “Arabisch dorp” dat aan Duitse bouwtra-
dities voorbij ging.52 Toen zes jaar later de NSDAP aan de macht 
kwam, noemde de door de Nazi’s geïnstalleerde burgemeester de 
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Weissenhofsiedlung een smet op Stuttgart.53 Geen fatsoenlijke 
Duitser zou onder een plat dak willen leven.54 Deze opvatting werd 
overigens door de Nederlandse nationaal-socialisten gedeeld: zij 
vonden dat platte daken niet bij het regenachtige Nederland pasten.
De Weissenhofsiedlung kreeg op loopafstand een tegenhanger: 
de Holzsiedlung Kochenhof. Deze modelwijk telde 25 eengezins-
woningen die uit geprefabriceerde onderdelen, maar ook met een 
traditionele houtconstructie en een zadeldak opgebouwd waren. 
 
Zelfs vooruitstrevende architecten vonden Stams architectuur 
schokkend modern, hoewel de experimentele wijk een passend 
kader vormde. Paul Meller, de bouwopzichter van Oud, schreef 
zijn werkgever:55 

“ Dan Stam!!!!! God ontferm u over ons. Zoals een jong meisje 
van het land om 06.10 haar dorp verliet en om 07.00 al mon-
dain wilde zijn! Zijn woonkamer is nu afschuwelijk. Voordat 
deze gemeubileerd was, bracht de ruimte ons in vervoering. 
Die was mooi. In zijn schoonheid toonde hij mij echter de 
verdorvenheid van zijn esthetische instelling. Ik vind een par-
keergarage mooi, ik vind de werkvertrekken van een fabriek 
mooi. Er zijn woonruimtes die mooi zijn. De valse conclusie 
ligt in de wiskundige berekening mooi + mooi. Het leven 
kent deze mathematische optelsom niet: en zo zag ik over het 
hoofd dat de ‘woonruimte’ van Stam een mooie garage of 
een mooi fabrieksdetail is. Deze verdraagt geen meubels en 
wordt daardoor tweeslachtig.”

Leken zowel als vakgenoten ervoeren Stams strenge architectuur 
als koud en droog, ruw en onafgemaakt, kortom als niet-artistiek. 
Het speelse van decoraties werd gemist en de rechte en hoekige 
vormen bleven onwennig. Deze gebouwen behaagden niet en ze 
misten in de detaillering sensuele charme, zo was het gevoel.56 
Toch werd Stam in het gezaghebbende tijdschrift Architecture 
Vivante tot de vijf meest gewaardeerde architecten gerekend.57 
Ronduit juichend is Kurt Schwitters in zijn eerste essay over 
architectuur, ‘Stuttgart, die Wohnung Werkbundausstellung’, dat in 
i 10 verscheen: “Mart Stams woning is geniaal en heeft Schwung. 
(…) Ik bedoel met Schwung het trefzeker materiaalgebruik om 
een samenhangende en overtuigende werking te bereiken. 
Genialiteit is zekerheid in het werken met nieuwe dingen.”58 In 
Het Bouwbedrijf laat ook Van Doesburg zich lovend over Stam uit: 
“Een, in alle opzichten bevredigende oplossing voor de moderne 
woning werd nog niet gevonden, al benaderen de architecten 
Mies van der Rohe, Scharoun, Stam en op meerdere distantie 
van deze laatste, ook Gropius, deze oplossing wel het meest.”59 
Hij beëindigt dit artikel met een overweging: “Thans erkennen 
wij, dat de beste, ja zelfs de mooiste gebruiksvoorwerpen die zijn, 
welke niet door kunstnijvere vingeren werden beroerd. Zoover 
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komt het ook eens met de architectuur. De Siedlung Weissenhof 
te Stuttgart bevestigt dit weer opnieuw.” Ook schrijft Van 
Doesburg, dat Stam het woonhuis tot een maximum probeerde te 
neutraliseren of te versoberen. Daarbij merkt hij een saillant detail 
op: “(…) eindelijk [werd] opgeruimd met het traditionele inter-
val tusschen plafond en deuren. Deze laatste zijn tot het plafond 
doorgetrokken, hetgeen de vertrekken veel hoger doet schij-
nen, dan ze in werkelijkheid zijn.” Stam had dit ruimtelijke effect 
bereikt door de woonkamers van een schuifwand te voorzien. 
Het was duidelijk dat de progressieve architecten ieder op een 
eigen manier de interieurs van de woningen vormgaven. Er wer-
den nieuwe oplossingen voor de woningplattegrond, de inbouw 
en de keuken getoond. Er was niet één oplossing en bovendien 
was er nog weinig deskundigheid ontwikkeld.60 
Dat Stams ontwerp op onderdelen tekortschoot bleef echter 
niet onopgemerkt. De glazen schuifdeur van de badkamer zou 
te gezocht zijn. Ook werd opgemerkt, dat een grote voorkamer 
niet in een uiterst gedrongen huizentype thuishoorde.61 Vrouwen 
onder de bezoekers misten een washok. Stam zou hen voorge-
houden hebben, dat de wasmachine die ruimte overbodig maakt. 
Toen zij tegenwierpen dat wasmachines de kleding kapot maken, 
repliceerde hij: “Beter de was geruïneerd dan de huisvrouw!”62 
Het wassen en vooral het drogen van wasgoed in de woning zou 
de functionalisten nog lang hoofdbrekens bezorgen.
Sigfried Giedion noemde Stam een jeugdgenie, de “internatio-
naalste” van de architecten, die het constructieve idee van de 
modernisten het meest authentiek interpreteerde: “Hij neigt tot 
een anonieme ingenieursarchitectuur. Hem fascineren problemen 
die met beweging verbonden zijn: stations, flats door kabelbanen 
doorboord. Vandaar zijn meer eigenlijke gebied: grote bouwwer-
ken.”63 Hij vond dat de huizenrij meer dan die van Le Corbusier 
en Oud een visie op de toekomst toonde.64 Stam maakte van het 
bouwwerk een eerste uitdrukking van het proletarisch levensge-
voel: “Hij schept naakt en ogenschijnlijk vanzelfsprekend.”65 
Op zijn huizenrij werd uiteenlopend gereageerd, maar al met al 
bleek zijn architectuur grote overtuigingskracht te hebben. 
Een teken van waardering was dat Stam voor The Seven Lamps 
of Architecture gevraagd werd.66 Dit opvallende initiatief voor 
een onofficiëel genootschap van modernistische architecten 
tekende de sfeer van verwachting, die Die Wohnung teweeg 
had gebracht. De initiatiefnemer, Giedion, had de naam voor dit 
selecte gezelschap aan het veelgelezen essay The seven lamps 
of architecture ontleend, dat de criticus John Ruskin in 1849 had 
geschreven. Ruskin noemt als vereisten van moderne architec-
tuur: opoffering, waarheid, kracht, schoonheid, leven, geheugen 
en dienstbaarheid. 
The Seven Lamps of Architecture heeft een voorloper in Der Ring 
gehad. Deze loge van Duitse architecten telde inmiddels 27 leden, 
waaronder veel architecten van de Weissenhofsiedlung zoals 
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Döcker, Gropius, Hilberseimer, Mies van der Rohe, Poelzig, Max 
Taut en Bruno Taut.67

De zeven “luchters” hoopten eveneens een internationale stuur-
groep te vormen, een voornemen dat vier jaar eerder op de 
Bauhaus-tentoonstelling al leefde.68 In juni 1927 stelde Giedion 
samen met Mies van der Rohe, Gropius en Stam een kandida-
tenlijst op. Hij schreef aan Oud dat dit gezelschap de publiciteit 
moest zoeken om een “geheime reinigung” tot stand te brengen: 
“Weet u – het is dank zij Mart Stam, dat men in juni in Stuttgart 
bijeenkwam. Van Mies ging, geloof ik, het idee uit: “De bewe-
ging moet nu zuiver gehouden worden. Men noemde een aan-
tal namen: Mies van der Rohe, Gropius, Oud, Stam, Corbusier, 
Schmidt (…) en Esteren (…). Esteren was destijds nog onzeker, 
Hilberseimer daarentegen zeker, hij werd echter als gevolg van 
Stam e[n] mij afgewezen. Dientengevolge Esteren geaccep-
teerd.”69 Deze eerste vijf architecten waren haast een vanzelf-
sprekende keuze voor The Seven Lamps. Voor de kanditatuur van 
Hans Schmidt en Cor van Eesteren hadden Stam en Giedion zich 
blijkbaar sterk gemaakt.
Deze bundeling van krachten nam zich voor om de vooruitgang 
te gaan dienen. De zeven wilden een reglement voor het Nieuwe 
Bouwen opstellen om deze stroming minder modegevoelig 
maken. Mies van der Rohe stond een “nauwe aaneensluiting van 
enkele Europese architecten” voor ogen.70 
Tijdens een vergadering van de Schweizerische Werkbund, gehou-
den in september 1928 in Zürich, stelde Giedion de oprichting van 
The Seven Lamps voor, in bijzijn van enkele van deze “luchters”.71 
Hij schreef een discussiestuk dat op de declaratie van La Sarraz 
vooruit liep, waarover in een volgende hoofdstuk meer. 
Stams werk werd ook opgemerkt door de stadsarchitect van 
Frankfurt am Main, Ernst May. May had vanwege zijn functie niet 
zelf op Die Wohnung gebouwd. Hij werkte sinds twee jaar aan een 
groot stadsvernieuwingsplan. Hij stapte op Stam af, wat tot een 
uitnodiging zou leiden.72

Nadat de verlengde tentoonstelling sloot, trokken de eerste bewo-
ners in de woningen: ondernemers, een jurist, een arts, archi-
tecten, een hoogleraar en een operazanger. Hun huur was 30% 
hoger dan wat voor een huis in de stad gewoon was.73 De nati-
onaal-socialisten verklaarden de wijk echter tot entartete Kunst, 
wilden het eerst afbreken, maar maakten er tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een commandopost van. Als gevolg van dit strate-
gisch belang werden veel van deze gebouwen door een bombar-
dement verwoest. De beide huizen van Gropius en bouwwerken 
van Bruno Taut, Döcker, Hilberseimer en Poelzig werden getroffen. 
Zij werden in de jaren vijftig gesloopt, tegelijk met onbeschadigde 
huizen van Rading en Max Taut. Het gebouw van Behrens kreeg 
een hellend dak. Stams Huizen 28-30 zijn daarentegen intact 
gebleven en worden nog steeds bewoond. In 1958 kreeg de wijk, 
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waarvan de helft van de oorspronkelijke gebouwen resteerde, een 
beschermde status. Tegenwoordig wordt de cultuurhistorische 
betekenis van de Weissenhofsiedlung alom erkend. De overwel-
digende experimentele architectuur geldt als een hoogtepunt 
van Weimar-cultuur, de kroon op de “heroïsche” periode van het 
modernisme.74

Er is opgemerkt dat Stam een internationale faam kreeg ondanks 
een klein en weinig indrukwekkend oeuvre.75 Hij werd in de eerste 
jaren van zijn loopbaan slechts door een kleine kring opgemerkt. 
Voorafgaand aan zijn deelname aan de Weissenhofsiedlung 
exposeerde hij zoals bleek in Berlijn en Dessau en voorts op de 
tentoonstelling Architecture internationale in de Galeries Poirel in 
Nancy, het laatste op initiatief van Van Doesburg.76 Het was dan 
ook vooral via ABC dat Stam bekendheid had gekregen. 
Op Die Wohnung, in het gezelschap van vele gevestigde namen, 
werd de kwaliteit van Stams huizenrij in ieder geval onderkend. 
Hij dwong respect af, nadat hij lang voor een betweter was door-
gegaan. Deze overgang werd gesymboliseerd door een foto van 
Mies van der Rohe en Le Corbusier uit deze dagen – een dubbel-
portret twee geanimeerd pratende mannen. (afb. 12 en 13) Het 
gerucht ging dat Stam erop weggeretoucheerd zou zijn. Inderdaad 
is deze versie vaak gepubliceerd met weglating van zijn silhouet 
tussen de beide architecten. Een dergelijke retouche was echter 
destijds heel gebruikelijk, zodat de ingreep niet zomaar ten nadele 
van Stam kan worden uitgelegd. 
Hoe dan ook: Stam had blijkbaar krediet opgebouwd. Kwaliteiten 
als zijn originaliteit, zijn talent om met nieuwe technieken om te 
gaan en zijn organisatievermogen werden meer dan ooit gewaar-
deerd. Vooral de sobere bouwstijl van zijn woningen maakte 
indruk. Stam had vanuit een welbepaald schoonheidsideaal zijn 
huizenrij van iedere kunsthistorische ballast ontdaan. Hij bereikte 
een “machine-esthetiek”, net als Le Corbusier, Gropius en Robert 
Mallet Stevens. Zijn lezers riep hij op om deze pure architectuur 
open tegemoet te treden:77 

“ ’Bouwen’ verlangt naast het inzicht in de opgave ook inzicht 
in de middelen ter oplossing. (...) Dit inzicht zal tot vernieu-
wing van constructie-systemen en tot toepassing van nog 
ongebruikte materialen leiden. Uit deze wijze van bouwen 
ontstaan resultaten die ons tot verbazing en bewondering 
dwingen door hun juistheid. Het zijn zowel de producten ont-
staan in de massaproductie (fiets, badkuip, gloeilamp, schrijf-
machine) als de technische bouwwerken (kruiser, elevator, 
turbine).”

Niet toevallig opent de fiets dit rijtje vindingen, die hun vorm 
gevonden hebben. Stam vergeleek ook zijn huizenrij met het ver-
trouwde rijwiel:78 
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“ De Weissenhofsiedlung vormt een begin, dat slechts door de 
wisselwerking met het dagelijksch gebruik op den duur aan-
leiding zal kunnen worden tot het ontstaan van een type, dat 
een volkomenheid in zichzelf heeft, zooals dit b.v. bij de fiets 
het geval is.”
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Mart Stam wist zich architect; het ontwerpen van meubels kwam 
voor hem op de tweede plaats. Desondanks werd de achterpoot-
loze stoel die hij op de Weissenhofsiedlung toonde een design 
klassieker, die als Freischwinger en cantilever chair de wereld 
veroverde. Het ruimtelijke en opene dat Stam in de architectuur 
zocht, komt ook in deze kraagstoel tot uiting.1 Tegelijkertijd dien-
den de vorm, functie en seriële productie het ideaal van sociale 
gelijkheid.2 Stam was doordrongen van de grote behoefte aan 
betaalbare meubels en speelde hier met zijn ontwerpen op in. 
Hoewel hij een stoelontwerp veeleisender vond dan een huis-
ontwerp, vullen zijn meubels zijn experimentele woningen als 
vanzelfsprekend aan.3 

Zijn eerste achterpootloze stoel maakte hij in 1926, zo wordt alge-
meen aangenomen.4 Leni Stam-Lebeau was in blijde verwach-
ting en moest zich vanwege haar suikerziekte in acht nemen. Op 
medisch advies zat zij zoveel mogelijk rechtop, wat haar echtge-
noot tot zijn oncomfortabele creatie aanzette. Om te beginnen 
had hij – groen in de metaalconstructie – een stoel met gaspijpen 
en -fittingen in elkaar gezet. Hij koos eenvoudige oplossingen 
zoals rechte stukken pijp en een losse zitplank. Voor Stam waren 
vormgevers in de eerste plaats uitvinders. 
Onvertoond was dat de stoel geen achterpoten had, een formele 
vermindering die een revolutie teweeg zou brengen. In ‘Das Mass 
– das richtiger Mass – das Minimum-Mass’ typeerde Stam dit 
minimalisme zo:5 

11  
DE ACHTERPOOTLOZE STOEL 

Afb. 14
Stoel W1 in Huis 28 van de 
Weissenhofsiedlung (in situ).
Foto: collectie DAM
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“ De juiste maat is tegelijk het minimum, omdat het onjuist zou 
zijn, ons bestek groter en zwaarder te maken dan nodig: het 
zou onjuist zijn, onze stoelen groter, zwaarder en representa-
tiever vorm te geven. Zij moeten enkel aan onze natuurlijke 
eisen voldoen, dat wil zeggen, ze moeten licht en beweeglijk 
zijn.”

Uit de wijze waarop Stam in 1923 over de Nieuwe Kunst meubels 
van Berlage had geschreven, blijkt al waar hij zich als vormgever 
op zou richten: “Berlage ontzegde zich iedere vorm van sierlijk-
heid, hij wilde enkel het eerlijke, constructieve meubel. Zo zien 
wij tafels, stoelen en kasten, waarbij alle delen van de constructie 
tot zichtbaar element worden (...).”6 Van deze zienswijze zou ook 
zijn eigen toekomstige werk blijk geven. Stam speelde met open 
en gesloten vormen, wat ook uit zijn vroege stedenbouwkundige 
werk en zijn ontwerpen voor de Chicago Tribune, Am Knie en 
Börsenhof spreekt. Nadat El Lissitzky hem met het staalskelet 
vertrouwd had gemaakt, verdiepte hij zich in overkragingen die de 
zwaartekracht lijken te ontkennen. Daarvan getuigen zijn perspec-
tieftekening van een restaurant, dat tegen een klif aangebouwd is 
en zijn variant op de Wolkenbügel. 
Ook verwante experimenten in de beeldhouwkunst spraken hem 
aan:7 

“ In de beeldhouwwerken van deze tijd maakt het gesloten 
volume plaats voor een – door middel van draden, staven, 
rechte en gebogen vlakken – vorm gegeven ruimte. 
Doorzichtige volumes laten zich zien. Men is zich er bewust 
van dat de zon draait in de ruimte, dat de schaduwen perma-
nent veranderen, dat de mens beweegt – zodat standpunt en 
perspectief variëren. Dat de indruk van een werk die van een 
film is. Een opeenvolging van vele momentopnamen.”

Tegelijk haalde hij inspiratie uit het dagelijks gebruik van stoelen. 
Hij zag in hoe praktisch eenvoud kan zijn: “De melker zit op zijn 
krukje, geschoven onder de koe”, aldus zijn artikel ‘De stoel der 
toekomst’.8 Ook zag hij buismeubels, die hij graag naar zijn hand 
wilde zetten: “Mij stoorde de gesloten kubus van stoelen op vier 
poten, die Berlijnse volkstuinders uit oude gasleidingen fabriceer-
den. Ik wilde de ruimte tot ontploffing brengen (...).”9 
Stam kwam tot het ontwerpen van meubels toen hij ruimtepro-
gramma’s voor woningen ging uitwerken, mogelijk vanaf oktober 
1925. Vanaf wanneer hij hiervoor metaal benutte is onbekend. 
De metalen meubels die hem bezighielden, waren vanouds 
kwalitatief slecht en hadden de naam “frigide ziekenhuismeubi-
lair” te zijn. De technische innovaties in de auto-, luchtschip- en 
vliegtuigindustrie brachten het gebruik van metalen meubels in 
de woonkamer echter dichterbij. In deze eigentijdse vervoers-
middelen was de metalen stoel een vanzelfsprekendheid. Een 
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opklapbare autostoel in een Mercedes of Hanomag in de straten 
van Frankfurt am Main zou Stam in 1926 een kreet hebben doen 
slaken: “Zo zou men een stoel in elkaar moeten zetten!”10 
Stam vermoedde dat zijn idee uitvoerbaar was en bovendien 
op de mode in zou spelen. Hij was zich namelijk bewust van de 
groeiende artistieke belangstelling voor de fiets. De avant-garde 
was door de strenge vormen en het lichte gewicht van het rijwiel 
gefascineerd. Zo bouwde Le Corbusier een trap “als een fiets-
raamwerk” in zijn Pavillon de l’Esprit Nouveau. Marcel Breuer 
had een jaar eerder de B3 Klubsessel ontworpen, juist in de tijd 
dat hij leerde fietsen. Deze fauteuil raakte al snel bij kunstkenners 
bekend. 
De Klubsessel wordt gezien als een afgeleide van Gerrit Rietvelds 
roodblauwe stoel en zeker is, dat de vernieuwende ideeën van 
Rietveld in deze tijd veel invloed op ontwerpers hadden. Stam 
ging echter aan dit elementaire ontwerp van De Stijl voorbij.11 Hij 
was wel met Rietveld bevriend en haalde ook graag diens gevleu-
gelde woorden “zitten is een werkwoord” aan.
Naar wordt aangenomen paste Stam als eerste het overhangende 
principe op een achterpootloze stoel toe. Hij had sobere ontwer-
pen voor ogen: “Eenvoudige meubels, onverschillig of deze mooi 
of niet mooi zijn, eenvoudige middelen.”12 Op de tentoonstel-
ling Die Wohnung presenteerde hij naast moderne meubels van 
Thonet zijn eigen prototypes: een stoel uit één buis en een fau-
teuil uit twee buizen. De stoel, die op één doorlopende lijn geba-
seerd was zou in de ruime kamer grenzend aan het terras hebben 
gestaan. Het meubel oogde kantig. Wat deze karakteristieke vorm 
betreft is er overigens een voorloper bekend: in 1923 was een 
model van een achterpootloze stoel gemaakt, maar deze was niet 
bedoeld om daadwerkelijk op te zitten.13 
Wanneer het idee van de eerste achterpootloze stoel gestalte 
kreeg is niet vastgelegd, maar kan wel vermoed worden.14 Dat 
Die Wohnung de aanzet gaf, staat wel vast. De uitwerking van het 
idee vond waarschijnlijk tussen de uitnodiging voor deelname op 
6 november 1926 en de presentatie van het concept op de 22e van 
deze maand plaats. Stam kon terecht bij de Eisenmöbelfabrik L. 
& C. Arnold GmbH, die vlakbij Stuttgart gevestigd was.15 Over de 
fabricage zijn slechts enkele details bekend. Met een ijl frame van 
staalbuis – van 20 mm. doorsnede en 2 mm. wanddikte – moest 
de stoel als een lopende band product ogen.16 Het gebruik van 
deze dunne buis vroeg veel experimenten. Stam is bij de eer-
ste proeven door een ijzeren prototype heen gezakt, wat gezien 
zijn lichaamslengte van 193 cm. op de lachspieren zal hebben 
gewerkt.17 Om dit doorbuigen tegen te gaan, werden de “knieën” 
van massieve stangen voorzien.18 Het streven om tot een rank 
ontwerp te komen ging dan ook ten koste van de veerkracht van 
de stoel, maar Stam zocht aansluiting bij zijn architectuur. Jaren 
later herinnerde de ploegbaas zich: “Dhr. Stam verklaarde dat 
grotere elasticiteit niet ter zake deed. Het enige wat voor hem van 
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belang was, was het gebruik van de dunst mogelijke buis, met de 
kleinste diameter. Ten einde dit visuele effect te bereiken, was hij 
bereid de veerkwaliteiten te reduceren.”19 De zitting en rugleuning 
waren van rubber of leer, dat met canvas versterkt werd. Deze 
keuze werd door esthetisch formalisme bepaald. Rubber was in 
de vliegtuigindustrie populair, maar het materiaal ademt niet en 
voelt niet prettig aan; Stam zou het bij deze keer laten. Ook is een 
variant met paardenhaar bekend. Het is niet meer vast te stellen 
of de stoelen gelakt dan wel geëmailleerd waren.
Op 22 november 1926 tekende Stam tijdens een diner in hotel 
Macquart in Stuttgart zijn tafelgenoot Ludwig Mies van der Rohe 
het principe van zijn stoel voor, in het bijzijn van Le Corbusier 
en Breuer.20 De eveneens aangeschoven Sergius Ruegenberg 
en Heinz Rasch hebben achteraf verteld hoe hij deze stoel met 
een afgestompt blauw potlood achterop de huwelijksaankondi-
ging van Willi Baumeister en Margarete Oehm schetste.’21 Stam 
vertelde dat hij een stoel had willen uitvinden om zijn zwangere 
echtgenote te gerieven.22 
“Lelijk, zo iets lelijks met dit moffelwerk”, zo schamperde Mies 
van der Rohe later tegenover zijn medewerkers.23 Toch zag hij de 
potentie van het principe. Hij had van Rasch het schetsje gekre-
gen, dit naar eigen inzicht verbeterd en van varianten voorzien. 
Ruegenberg herinnerde zich de terugreis naar Berlijn: “Voor mij 
was het een onvergetelijke ervaring toen Mies (…) de stoel van 
Mart Stam schetste en verklaarde: “Wanneer hij tenminste een 
afronding had gemaakt – dan was het mooier.” Mies voegde met 
het potlood een boog toe aan het profiel van de stoel. Nu pas 
na 60 jaar erken ik dat de creatie van Stam geen correctie nodig 
had – deze was in zijn nauwkeurigheid mooi.”24 Mies koos een 
buis met 25 mm. doorsnede voor zijn eigen ontwerp, opdat deze 
niet versterkt hoefde te worden. De voorpoten van zijn MR-stoel 
vormen een doorlopende gebogen veer. Deze halve cirkels maken 
de stoel optimaal overhangend én verend, maar het is lastig om 
erin te gaan zitten.25 De boogveerstoel werd op Die Wohnung ten-
toongesteld. De stoelontwerpen van Mies van der Rohe en Stam 
op deze tentoonstelling spreken een totaal verschillende taal. In 
tegenstelling tot de achterpootloze stoel van Stam is de MR-stoel 
tijdloos en waardevast gebleven.26 
Breuer ontwierp de achterpootloze stoel B 32 die direct bij 
Stams ontwerp aansloot, zij het dat Breuer een buis van 25 mm. 
doorsnede gebruikte. Met de gevlochten zitting die in het assor-
timent van Gebrüder Thonet moest passen, wijkt de stoel af 
van zijn puristische werk. Deze stoel B 32, die vanaf 1930 in de 
Thonetcatalogus werd aangeboden, werd de tweede klassieke 
achterpootloze stoel.27 
Op de Weissenhofsiedlung werd de eerste generatie buismeu-
bels volwassen.28 Van de bestaande meubels vonden alleen die 
van Thonet genade. De architecten Mies van der Rohe, Stam, 
Le Corbusier en Oud ontwierpen zelf meubels. Gropius gebruikte 
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Bauhaus-meubels van Breuer. In zijn huizenrij hadden Breuer en 
Stam in goede samenwerking de interieurs verzorgd. In Huis 28 
toonde Stam eigen ontwerpen, in Huis 29 bestaande meubels, in 
Huis 30 meubels van Breuer.29 
Zo trad de achterpootloze stoel van Stam in de openbaarheid en 
kreeg meteen veel publiciteit. Stam had zijn stoel tot een “naakte 
waarheid” verklaard, net zoals dadaïsten vernietiging tot een 
thema hadden gemaakt om daarmee het burgerlijke af te wijzen. 
Het ontwerp was ongetwijfeld wars van bourgeois opvattingen 
over elegantie en waardigheid. De stoel zou aan de eigentijdse 
behoefte aan ascese tegemoetkomen. De tot de essentie terugge-
brachte stoel bracht een schok teweeg en had een verontrustend 
effect op de moderne vormgeving.30 De kraagstoel werd in een 
kleine oplage geproduceerd, die voor de Weissenhofsiedlung 
bestemd was. Meteen toonden fabrikanten belangstelling. 

In zijn essay over Die Wohnung in i 10 prees Kurt Schwitters de 
brutaliteit van de achterpootloze stoel: “Kent u de stoel van Mart 
Stam, die maar 2 poten heeft? Waarom vier poten nemen, wan-
neer 2 voldoende zijn?”31 Het ontwerp had hem volledig inge-
nomen, hij zag er de “Sui generis voor het ontwerpen van bij de 
eisen van een bepaalde tijd passende meubelstukken” in – een 
klasse op zichzelf.
Het experimentele ontwerp kreeg dankzij Die Wohnung status.32 
De sobere, met eenvoudige middelen bereikte vorm werd als de 
belichaming van de moderne zakelijkheid gezien.33 Bovendien had 
de stoel de wind mee, want industriële producten werden bewon-
derd als een lakmoestest van de moderniteit.34 Veel ontwerpers 
werkten hun eigen variant uit. Deze verschenen in toonzalen en 
op tentoonstellingen, waar meubelfabrikanten hun licht opstaken 
en de meest kansrijke stoelen op de markt brachten. Zij mikten 
met deze nieuwe producten op de maatschappelijke midden- en 
bovenlaag, die minder op het prijsverschil met houten meubels 
hoefden te letten dan de doelgroep die Stam voor ogen had.35 
Ter wille van de serieproductie werd Stams stoel tot een alle-
daags gebruiksvoorwerp gemaakt. De architectuurhistoricus Peter 
Reyner Banham merkte op: “Het ontwerp werd direct aanvaard 
en de verspreiding van dergelijke geïntegreerde ontwerpen voor 
stalen buisstoelen was zó snel en universeel dat het weldra haast 
een anonieme automatische schepping van de Zeitgeist leek te 
zijn (…)”.36 Binnen enkele jaren werd dit ontwerp een rage en tot 
in Japan massaal gekopieerd. De stoel zou dan ook snel inzet van 
juridisch touwtrekken worden, wat Stam nog heel lang zou bezig-
houden zoals in volgende hoofdstukken zal blijken. 
Stam was de eerste Nederlandse ontwerper van een metalen 
buisstoel, zoals zijn achterpootloze stoel wereldwijd de eerste in 
zijn soort was.37 Het bleef zijn grootste verdienste als ontwerper; 
zijn meubeloeuvre zou voor een belangrijk deel voortkomen uit 
dit ene principe en zijn varianten. Paradoxaal genoeg bleef zijn 
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stoel hem inspireren, hoewel hij er niet aan toe kwam om het 
thema echt te ontwikkelen en zo goede en betaalbare meubels te 
realiseren.

De tijd rond de totstandkoming van Die Wohnung was om meer 
dan een reden bijzonder voor Stam. Op maandag 18 juli 1927, vijf 
dagen voor de opening – aan de Weissenhofsiedlung was nog 
weken werk – beviel Leni in Rotterdam van een gezonde dochter, 
Jetti.
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Architecten willen met vakgenoten ideeën uitwisselen, zo nodig 
samen een vuist maken of juist onderling gezelligheid zoeken en 
om deze redenen verenigen ze zich. Zo’n informeel verband was 
de Vereeniging Opbouw Rotterdam, waar overigens ook kunste-
naars lid van waren. In een eerder hoofdstuk kwam de oprichting 
van deze vereniging ter sprake. Pas na jaren werd Opbouw van 
betekenis voor het Nieuwe Bouwen, samen met de Amsterdamse 
tegenhanger, de Architectenkern de 8, kortweg De 8. Onder het 
befaamde credo “licht, lucht en ruimte” maakten hun leden het 
bouwen tot een industrieel proces. 
Stam figureerde op de eerste ledenlijst van Opbouw. Zeven jaar 
later werd hij tot voorzitter van deze vereniging gekozen, waar-
mee hij Leen van der Vlugt opvolgde.1 Stam organiseerde daarop 
de Internationale Architectuur Tentoonstelling. Na buitenlands 
verblijf zou hij lid en bestuurder van De 8 worden en zich inzetten 
voor het gezamenlijk tijdschrift, De 8 en Opbouw. Hij manifes-
teerde zich als een talentvol organisator en zette zich daadkrachtig 
voor zijn vak in.

Bij de oprichting van Opbouw had Marinus Jan Granpré Molière, 
destijds Stams werkgever, een verbindende rol. Ook Van der 
Vlugt, J.J.P. Oud en Jos Klijnen waren leden van het eerste uur.2 
De gemêleerde vereniging was in de eerste jaren eerder een 
trefpunt dan een progressieve strijdgroep. De leden zagen elkaar 
in de kroeg of bij de boksvereniging.3 De belangenbehartiging 
van de leden, zoals het stimuleren van hun werkgelegenheid, 
leefde er niet erg. Toch waren de orderportefeuilles destijds heel 
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Afb. 15
Tegenvoorstel voor de herinrichting  
van het Hofplein, 1928.
Ontwerp: Cor van Eesteren,  
Leen van der Vlugt en Mart Stam
Collectie DAM
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ongelijk gevuld. De bureaus van Brinkman & Van der Vlugt, Oud 
en Han van Loghem hadden veel werk om handen, terwijl Willem 
van Tijen, Jo van den Broek en Cor van Eesteren ondanks het 
optimisme over de economie weinig opdrachten kregen.4 Deze 
onevenwichtigheid laat zich moeilijk verklaren.
In de tweede helft van het decennium wilde de socialistische 
voorzitter Van Loghem de vereniging een linkse impuls geven, 
waarbij hij Stam aan zijn kant vond.5 Opbouw werd tegelijkertijd 
onder druk gezet om meer aandacht te vragen voor het belang 
van de sociaal-economische bedding van de architectuur en om 
het Nieuwe Bouwen meer over het voetlicht te brengen. Ook Van 
Eesteren, Piet Meller en zelfs Piet Zwart, die zich zelden over poli-
tiek uitliet, droegen aan deze koerswending bij. Samen vormden 
zij een groep die volgens Van Loghem “op den duur invloed kan 
hebben”. 
Als gevolg van deze impuls leefde in Opbouw een architectuur-
debat op, waarin de verhouding tussen politiek en architectuur 
centraal stond. Samen met het duo Brinkman en Van der Vlugt 
was Van Eesteren in deze tijd gezichtsbepalend voor het Nieuwe 
Bouwen. Hij zocht naar de vorm van de moderne stad, wat ook bij 
andere leden van Opbouw een terugkerend thema werd.6 In hun 
stedenbouwkundige denken kwam het verkeer centraal te staan 
in de verwachting dat de mechanisering ervan een betere maat-
schappij mogelijk zou maken. Maar ook de woningbouw werd fel 
bediscussiëerd. De functionalisten in de vereniging streefden naar 
lichte constructies in plaats van zware baksteenmuren en naar 
grote vensters om zonlicht en frisse lucht toe te laten. Daarnaast 
wilden zij doelmatig en kostenbewust bouwen, zodat een goede 
constructie van groter belang was dan esthetiek. Het ornament 
verklaarden zij taboe. In dit debat pleitte Stam herhaaldelijk voor 
een nuchtere aanpak van de woningnood. Oneconomisch denken 
stond voor hem gelijk aan “onsociaal” denken.7 Het was echter 
maar de vraag wat hij kon bereiken met deze vergaande verpoliti-
sering van de vereniging. 
Het Nieuwe Bouwen raakte steeds meer verbonden met een 
linkse overtuiging. Met name de analytische stroming waar Stam 
deel van uitmaakte, werd als “uiterst links” gezien.8 Opbouw gaf 
aan dit engagement steeds meer gestalte, bijvoorbeeld in haar 
culturele programma. Er werden avonden georganiseerd rond 
de communistische voorman David Wijnkoop en de schrijvers 
Henriette Roland Holst-van der Schalk en Jef Last, die tot maat-
schappijhervorming opriepen.9

De invloed van Van Loghem en Stam in Opbouw groeide gestaag. 
Vanaf 1926, toen Van Loghem in Siberië ging werken, gaf Stam 
er de toon aan.10 Hij werd een jaar later tot voorzitter gekozen. De 
achtergronden van deze verkiezing zijn onbekend.11 
Terwijl binnen de Nederlandse avant-garde de wegen van accep-
tabel modern en radicaal-links zich steeds meer scheidden, bracht 
hij de vereniging verder op de linkse koers. De nieuwe dogma’s 
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werden eind dat jaar geformuleerd in de beginselverklaring ‘Over 
stedebouw’ die verscheen in i 10, dat jarenlang het officieuze 
orgaan van de vereniging was.12 Deze “principieele opvatting der 
vergadering” maakte duidelijk hoe pragmatisch de vereniging 
over stedenbouw dacht.13 De vijf stellingen zijn onmiskenbaar 
van Stams hand. Zo is er sprake van “economischen strijd”, het 
afrekenen met “aesthetische gewoonten” en een onbruikbaar 
“gesloten stadsbeeld”, sleutelbegrippen in zijn denken. Stelling 5, 
“Aesthetisch waardevolle gebouwen mogen ter plaatse niet 
gehandhaafd worden als zeer groote algemeene belangen daar-
door geschaad worden”, zou een devies op zijn vaandel worden. 
Onder zijn voorzitterschap ging de vereniging het principe uit-
dragen, dat het verkeer als grondslag voor de stedenbouw moet 
dienen.14 

Het nieuwe karakter van de vereniging werd niet door alle leden 
verwelkomd en ook de voorzitter riep weerstand op. Stam werd te 
kritisch gevonden, te weinig ontvankelijk voor andere meningen 
en niet tot compromissen bereid.15 Opbouw-lid Paul Schuitema 
noemde hem “onbuigzaam”.16 Na zijn vertrek naar het buitenland 
zou Stam nog lang herinnerd worden als een militant voorzitter, 
die gemakkelijk vijanden maakte.17 

INTERNATIONALE ARCHITECTuuR TENTOONSTELLING 
In april 1928 organiseerde Opbouw een tentoonstelling over 
Europese architectuur. In Restaurant de la Paix op het Coolsingel 
werd naar de aanwijzingen van haar voorzitter de Internationale 
Architectuur Tentoonstelling ingericht. Deze expositie was voor 
een belangrijk deel samengesteld uit maquettes van de leden en 
daarnaast werd de reizende tentoonstelling Neues Bauen over-
genomen. Neues Bauen – vollediger: Internationale Plan- und 
Modell-ausstellung Neuer Baukunst – had eerder deel van de 
tentoonstelling Die Wohnung uitgemaakt.18 Het bood een archi-
tectuuroverzicht van de Wolkenbügel van El Lissitzky tot het 
Volkenbondpaleis van Le Corbusier, waarmee het werk van de 
laatste voor het eerst in Nederland getoond werd.19 Het Nieuwe 
Bouwen kreeg meer ruimte in de tentoonstelling dan tevoren, 
waarschijnlijk door toedoen van Stam. Willem Gispen klaagde dat 
zijn werk niet aan bod kwam, maar de idealisten in de vereniging 
vonden dat fabrikanten er niet thuishoorden.20 
Bij de tentoonstelling verscheen een gelijknamige catalogus, 
vormgegeven door Schuitema. Hij plaatste het Leidse Van 
Nellemagazijn van het bureau Brinkman & Van der Vlugt op de 
omslag. Het voorwoord is van Leni Stam-Lebeau, die schrijft: “Er 
is een strooming merkbaar, die de architectuur wil verlossen uit 
de ‘Beaux Arts’, die het romantisme negeert en ook de romantiek 
der machines ontgroeid is. (...) zij geven zich in de eerste plaats 
rekenschap van het wonen, het werken, het reizen. Zij rekenen 
uitsluitend met het leven.”21 Blijkens de catalogus was Stams werk 
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met vijftien van de 268 catalogusnummers op de tentoonstelling 
goed vertegenwoordigd: geëxposeerd waren het Geneefse trein-
station, het Rotterdamse busstation, een school, de ‘Woning met 
uitbreidingsmogelijkheid 1923’, het Rokin en Dam-project en de 
huizenrij op Die Wohnung. Bij deze studieprojecten presenteerde 
hij een perspectieftekening van de Van Nellefabriek, die Van der 
Vlugt niet ontgaan zal zijn.

In deze catalogus werd een variant op de openingszinnen van 
Stams ‘M-kunst’ opgenomen, met het herhaalde “we weten 
waarom”:22

“ De moer is hoekig – we weten waarom. 
De badkuip is glad – we weten waarom.  
De deur is 2 meter hoog – we weten waarom.  
 
Maar wie weet waarom gebruiksvoorwerpen (stations, beur-
zen, transformatorenhuisjes, urinoirs enz.) theatrale represen-
tatieve monumenten moeten zijn?” 

Deze retorische vraag lokte in Bouwkundig Weekblad Architectura 
een wedervraag uit. “Nederland heeft de beste baksteen ter 
wereld, we weten waarom”, zo parafraseerde de recensent.23 In 
zijn uitgebreide artikel wees hij op de voorkeur van het Nieuwe 
Bouwen voor wit stucwerk: “Maar wie weet waarom Nederlandse 
architecten een materiaal dat geen onderhoud vraagt, voor gevels 
willen bepleisteren?” Niet voor het eerst had Stams betoogtrant 
anderen tegen de haren ingestreken. Tijdens de tentoonstelling 
hielden naast Stam ook Alfred Roth, Hans Schmidt en Van 
Loghem lezingen.24 Roth sprak over zijn werkgever Le Corbusier 
en over “de eeuw van het woonhuis”, Schmidt over bouwkunst 
en machinale productie. De uit de Sovjet-Unie teruggekeerde Van 
Loghem stond stil bij de betekenis van het functionalisme, waar-
bij hij inhaakte op het tentoonstellingsaffiche. (afb. 55) Dit tekstaf-
fiche had Stam ontworpen: “50 architecten van internationale 
bekendheid hebben 298 ontwerpen van zakelijke “fantasielooze” 
architectuur tezamen gebracht”. Hij had wellicht van een veelge-
hoord verwijt een geuzennaam gemaakt. Voor Van Loghem was 
“fantasieloos” een brug te ver:25  

“ Door de benaming “fantasielooze architectuur” forceert 
men de grens. Door de schoonste gave van den mensch, de 
fantasie te willen elimineeren, doodt men de grootste waar-
achtigheid in den mensch. De rekenmachine is fantasieloos, 
maar zelfs de nuchterste mensch, de meest geborneerde 
constructeur is niet vrij van fantasie. Juist de fantasie van 
den mensch is de kracht, waardoor de mensch de diepere 
functioneele waarden van het leven weet te doorgronden 
en het is juist de taak van den architect om de primaire, de 
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laag-bij-de-grondsche functionaliteit te onderscheiden van de 
waarachtige functionaliteit.”

Van Loghem zou ‘De moer’ in de opmaat van zijn architectuur-
overzicht Bouwen, bauen, batir, building  uit 1932 aanhalen.26 
Ook in i 10 werd de tentoonstelling besproken.27 De anonieme 
recensent L.S. (opnieuw Stam-Lebeau?) opende met “De tentoon-
stelling is geslaagd”. Hij of zij merkt de “algemeene belangstel-
ling” op en prijst het tentoongestelde werk als een tegenhanger 
van “karakterlooze middelmaat”. Op het moment dat het Nieuwe 
Bouwen zelfbewust naar buiten trad, leerde Stam de tentoonstel-
ling te gebruiken als een medium waarmee aan een breed publiek 
een gerichte boodschap kan worden overgebracht. 

HET HOFPLEIN-DEbAT
In hetzelfde jaar nam Opbouw deel aan een debat over het 
Hofplein, een groot verkeersknooppunt in het centrum van 
Rotterdam.28 Vanwege de eeuwenoude Delftse Poort lag dit plein 
veel Rotterdammers na aan het hart. De stad telde destijds zeven-
honderdduizend inwoners, zodat er veel verkeer samenkwam wat 
geregeld tot opstoppingen leidde. Het plein miste bovendien een 
grootstedelijke sfeer, zodat naar een aanpassing werd gezocht. 
Hendrik Berlage had in 1921 een ontwerp gemaakt, dat de poort 
spaarde maar te duur bleek.29 Een heftig debat barstte los. Zo 
bekritiseerde Stam in ‘Holland und die Baukunst unserer Zeit’ dit 
plan, omdat volgens hem het verkeer niet in goede banen werd 
geleid en de opzet te monumentaal was.30 
Vijf jaar later ontwierp Berlage samen met stadsarchitect Gerrit 
Witteveen een eenvoudiger plan, dat opnieuw de poort spaarde. 
Tegelijk werden twintig andere voorstellen ingediend, waarna 
Witteveen een vergelijk uitwerkte. Er volgde opnieuw een brede 
discussie, waarin de standpunten door stekeligheden over en weer 
geleidelijk verhardden.31 In het artikel ‘M-kunst’ in het i 10-num-
mer van februari 1927 vatte Stam zijn kritiek nog eens samen: “De 
vormgeving van het plein is niet ontstaan uit de oplossing van de 
verkeersproblemen; deze werden ondergeschikt gemaakt aan het 
streven een monumentaal plein, een monument te verkrijgen. Deze 
vormgeving is M-kunst en niet in staat zich aan nieuwe eischen aan 
te passen, ze is star, ze is compositie, ze valt met iedere wijziging.”32 
Een jaar later beoordeelde hij namens Opbouw het compromis 
als “onvoldoende”.33 Het ABC-artikel ‘Die Zusammenbruch der 
Monumentalität’ bekritiseert de plannen en Berlages “gevoelig-
heid” opnieuw.34 In dit artikel, maar ook in Bouwkundig Weekblad 
Architectura wordt het tegenontwerp gepresenteerd, dat Van 
der Vlugt, Van Eesteren en Stam gezamenlijk ontwikkelden, al 
beschouwde de laatste zich als de auctor intellectualis.35 Later zou 
hij dit ontwerp dan ook op zijn eigen naam stellen.36 
De presentatie van het ontwerp monteerde hij behendig in een 
luchtfoto. Er wordt een zó riant wegoppervlak getoond, dat de 
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vergelijking met een recent in gebruik genomen testbaan van 
Fiat zich opdrong.37 De brede trottoirs en “oneindig” afgeronde 
glasgevels verbeteren inderdaad de verkeerssituatie, zij het ten 
koste van andere stedelijke functies én de Delftse Poort. In de 
begeleidende protestbrief legt Stam in negen punten uit, hoe 
het Hofplein als verkeersvraagstuk door de economie bepaald 
wordt. Het Opbouw-plan wil voor alle verkeersdeelnemers de 
situatie verbeteren.38 Het voorstel leidde tot hevige kritiek, onder 
meer van de Rotterdamse afdeling van de Bond van Nederlandse 
Architecten.39 
Dat de opmerkingen van Opbouw serieus werden genomen, 
bleek uit de manier waarop de directeur van de woningdienst, 
M. de Jonge van Ellemeet, het tweede plan-Berlage beoor-
deelde.40 Hij deelde de opvatting van Opbouw dat het hier in de 
eerste plaats om een verkeersvraagstuk ging en hij zag geen 
bezwaar in het verkleinen van het plein. Hij keerde zich tegen 
het plan-Berlage, waarop Berlage definitief plaats maakte voor 
Witteveen, die tenslotte de knoop doorhakte. De poort zou ver-
plaatst worden en werd met dat doel afgebroken. In mei 1940 
maakte de Luftwaffe de herbouw echter onmogelijk. 
Het vraagstuk van de stedenbouw en volkshuisvesting was 
ontdekt.41 In de discussie rond het Hofplein bleek weliswaar dat 
Opbouw maar weinig gezag kon laten gelden, maar onder moder-
nistische architecten was een traditie ontstaan om zich in het ste-
denbouwkundige debat te mengen.42 De vereniging zou ook nadat 
Stam in de zomer van 1928 vertrok links georiënteerd blijven.43 

In de twee jaar dat Stam in Rotterdam werkte, drong zijn inter-
nationale naam verder tot zijn landgenoten door, omdat hij nu 
in zijn land van herkomst met spraakmakende ontwerpen en 
een goede pen aanzien verwierf. Zijn artikelen in ABC en i 10 
maakten hem tot een belangrijk theoreticus en zijn inzet voor 
het bureau Brinkman & Van der Vlugt werd opgemerkt. Met het 
Hofpleinproject vergrootte hij deze autoriteit. Dat hem op jonge 
leeftijd het voorzitterschap van Opbouw werd toevertrouwd, laat 
nog eens zien hoe snel hij carrière maakte. Deze zichtbare rol 
verstevigde zijn positie onder zijn collega’s. Als voorzitter stond 
hij op de bres voor de “fantasielooze” architectuur, die hij in 
geschrifte en op de Internationale Architectuur Tentoonstelling 
uitdroeg. Deze tentoonstelling werd een hoogtepunt in zijn loop-
baan – en naar zal blijken ook een dieptepunt. 
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De naam Mart Stam is onlosmakelijk verbonden aan de totstand-
koming van de Van Nellefabriek, wellicht het belangrijkste wapen-
feit van het Nieuwe Bouwen.1 Nadat hij in juni 1926 bij Brinkman 
& Van der Vlugt in dienst was getreden, werd hij voor tal van 
projecten ingezet. Hij groeide uit tot de toeverlaat van Leen van 
der Vlugt.2 Meteen werd hij betrokken bij de grootste opdracht 
van het bureau: het nieuwe industriële complex voor de firma De 
Erven de Weduwe J. van Nelle. Zo begon het hoofdstuk van zijn 
leven, dat het meest door raadsels omgeven is. 
 
Al in 1913 had de directie van het Van Nelle-bedrijf besloten hun 
wirwar aan panden in de Rotterdamse binnenstad door één 
fabriek te vervangen. Als locatie werd de Spaanse Polder geko-
zen, een weidegrond aan de Schie dichtbij het spoor en grenzend 
aan de arbeiderswijk Spangen. De eerste schetsen van Michiel 
Brinkman voor het nieuwe complex uit 1916 voorzagen in hoog-
bouw die om drie binnenhoven heen was gegroepeerd. Twee 
jaar later gunde Kees van der Leeuw hem het project definitief. 
Brinkman overleed echter begin 1925; zijn zoon Jan Brinkman 
volgde hem op. Omdat deze zijn studie civiele techniek nog niet 
had afgerond, zocht Van der Leeuw een nieuwe associé voor dit 

13  
DE VAN NELLEFAbRIEk

Afb. 16
De Van Nellefabriek na voltooiing. Op 
de keerzijde van deze foto schreef Mart 
Stam: “als mitarbeiter bei v/d Vlugt”. 
Foto: Evert van Ojen, 1931
Collectie DAM
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bureau. De aanvankelijke keuze viel op J.J.P. Oud, een voorkeur 
die voor de hand lag. Oud weigerde echter, omdat hij niet de 
garantie kreeg dat hij daadwerkelijk de leiding over de bouw van 
de fabriek zou krijgen. Daarop stelde Van der Leeuw Brinkman als 
voorwaarde voor de opdracht dat hij zich met Van der Vlugt zou 
associëren. Van der Leeuw was destijds nog niet met het Nieuwe 
Bouwen vertrouwd, maar zijn huisvormgever Jac. Jongert had 
hem op deze architect gewezen. Ook zag hij dat jaar het schoolge-
bouw van Van der Vlugt en de betonconstructeur Jan Wiebenga, 
dat op de Parijse Exposition des Arts Décoratifs gepresenteerd 
werd. Toen Van der Vlugt hem een fabriek kon beloven die na 
25 jaar nog modern zou tonen, werd hij in mei 1925 als nieuwe 
vennoot bij de bouw betrokken. Hij zou een bijzonder goede ver-
standhouding met Van der Leeuw opbouwen.3 
Diens ideologie combineerde efficiënte bedrijfsvoering met 
aandacht voor de behoeften van het personeel. Hij maakte in 
1926 een studiereis door de Verenigde Staten om daar de nieuw-
ste ontwikkelingen rond scientific management, ergonomie 
en verlichting te onderzoeken, wat verklaart waarom hij in zijn 
streven naar doelmatig ontwerpen de functionele eisen voorop 
stelde. Aanvoerroutes en looplijnen gingen de lay-out van de 
fabriek bepalen en licht, lucht, hygiëne en openheid zouden er 
tot goede werkomstandigheden leiden. Van der Leeuws inbreng 
was sterk bepalend. Concreet betekende dit bijvoorbeeld, dat 
hij een op zijn studiereis ontdekte glazenwassersinstallatie liet 
toepassen. Ook keurde hij een ontwerp voor een plafond met 
balken en kolommen als te lelijk af. Daarop kwam Wiebenga met 
goed nieuws: “Weledele Heren. Verder over dit nadenkende en 
het uitwerkende kom ik tot de conclusie, dat het nog voordeliger 
is om balkloze vloeren te maken, nl. systeem mushroom of pad-
destoelvloeren.”4 Wiebenga, die in de eerste fase van het project 
een adviseursrol had, rekende voor dat de vloerdikte tot 15 cm. 
kon worden teruggebracht.5 Het weglaten van de balken maakte 
een extra verdieping op de tabaksafdeling mogelijk. Het systeem 
liet bovendien meer licht toe. De betonconstructeur was ook 
betrokken bij de transparante vliesgevel. Deze gevel en de ranke 
profielen van staal en aluminium werden gezichtbepalend voor 
de fabrieken. Glas maakte snel bouwen mogelijk en leverde veel 
lichtinval op. Glas bracht echter ook hoge stookkosten en con-
dens met zich mee. 
Ondertussen was gebleken dat één langgerekt gebouwencom-
plex kon volstaan. Dit bouwvolume werd uiteindelijk 230 meter 
lang. Het loopt trapsgewijs af: de tabaksafdeling telde acht 
bouwlagen, de koffieafdeling vijf en de theeafdeling drie. Van 
der Leeuw voegde in het najaar van 1927 een ronde conferentie-
ruimte op het dak toe.6 Een ander idee van hem is de kromming 
in de directievleugel, die verkeerstechnische, maar ook estheti-
sche redenen had.
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HET AANDEEL VAN MART STAM IN HET ONTWERP
Over Stams bijdrage aan de Van Nellefabriek kan maar weinig 
met zekerheid gezegd worden. Hij werd als ontwerptekenaar bij 
het project betrokken, omdat hij zich had toegelegd op complexe 
bouwvraagstukken, stedenbouw en nieuwe toepassingen van 
beton. Hij werd gezien als een sterk conceptueel denker, die nut-
tige ideeën kon bijdragen en tekentalent had. 
Toen Stam als assistent-ontwerper begon, was het definitieve 
concept voor het fabriekscomplex al bepaald.7 Hij werkte voorna-
melijk mee aan de laatste herziening van het zogeheten Algemeen 
Plan en aan de uitwerking van het fabrieksgebouw.8 Hij hielp de 
drie afdelingen, het ketelhuis en het kantoorgebouw uitwerken, 
maar wat hij concreet getekend heeft is onbekend.9 De ontwerp-
tekeningen van Brinkman & Van der Vlugt kregen destijds een 
grafisch beletterde datum, maar geen vermelding van de maker.10 
Een veel gepubliceerde perspectieftekening van de fabriek uit 
november of december 1926 komt sterk overeen met Stams werk 
uit deze periode.11 (afb. 56) Ook vanwege de strakke opzet, het 
perspectief en de weergave van de gevels en schaduwen is de 
tekening zeer waarschijnlijk van zijn hand. De tekening spreekt 
de taal van de machine-esthetiek, maar is ook als een constructi-
vistisch manifest opgevat. Ondanks deze herkenning moet echter 
aangenomen worden, dat Stam tenminste op basis van schetsen 
van Van der Vlugt werkte. 
Andere tekeningen tonen kabelbanen en luchtbruggen, want 
de plannen voor de Van Nellefabriek kenden van meet af een 
hangsysteem om goederen te verplaatsen. Dergelijke transport-
methoden komen in Stams ontwerpen voor het kantoorgebouw 
Am Knie en de vernieuwing van de Dam en het Rokin ook voor. 
De luchtbruggen die uiteindelijk gerealiseerd zijn, kwamen echter 
voor zover bekend zonder zijn inbreng tot stand.
Er is verondersteld dat ook de opvallende belettering op de 
fabriek door Stam werd ingebracht. Constructivisten pasten 
geregeld manshoge letters op gebouwen toe en hij zou in deze 
periode intensief met El Lissitzky gecorrespondeerd hebben. Het 
staat echter alleen vast, dat hij een Van Nelle-gevelreclame op zijn 
Rokin-ontwerp tekende. 
Tenslotte vormen drie uitspraken van Stam een aanwijzing over 
zijn aandeel aan de fabriek. Hij heeft aangegeven, dat hij het 
hoofdgebouw heeft uitgewerkt. Naar verluidt zei hij ook meer 
dan eens: “Ik heb de huid om het skelet getrokken.”12 Voor deze 
glasgevel had echter ook Van der Leeuw zich laten gelden. Hij liet 
het ontwerp ingrijpend herzien, omdat horizontale roeden het uit-
zicht zouden verstoren.13 Stam lijkt hier dus vooral met uitvoerend 
werk belast te zijn geweest. 
Hij heeft ook verklaard, dat hij de conferentiezaal op het dak en 
de gebogen directievleugel heeft getekend. Deze aanbouwen, 
die minder rigide ogen dan de hoofdgebouwen, ervoer hij als 
een wezenlijke aantasting van het plan. Stam had een eigen 
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benaming voor de toegevoegde theekoepel op het dak van de 
tabaksfabriek: “bonbondoos”, wellicht omdat hij dol op kersen-
bonbons was. 
Al deze onzekere factoren tesamen maken het moeilijk om zijn 
aandeel in de fabriek te benoemen.14 
Qua stilistische opvattingen groeiden Stam en Van der Vlugt uit 
elkaar. Stam werd met Ludwig Hilberseimer en Hannes Meyer tot 
de Principiëlen gerekend, terwijl Van der Vlugt affiniteit had met 
Le Corbusier, Hans Scharoun en de Scandinavische functionalis-
ten: Les Joyeux.15 
Hoewel Stam als Van der Vlugts rechterhand fungeerde, verslech-
terde hun verhouding gaandeweg omdat hun kijk op de rol van 
de architect in de maatschappij steeds verder uiteen liep. Stam 
verbond zich aan het Existenzminimum, terwijl zijn werkgever 
graag opdrachten van welgestelden binnenhaalde. Stam had daar 
bezwaar tegen, gelet op zijn beroepsopvatting: “Zoolang duizen-
den vaders hun huishuur nauwelijks betalen kunnen. Zoolang 
duizenden g r o o t e gezinnen in kleine ruimten wonen, zijn geld-
verslindende individueele architectonische liefhebberijen van den 
architect ontoelaatbaar.”16 
Stam was niet geliefd bij zijn collega’s.17 Gezegd moet worden 
dat de verhoudingen tussen alle vijf ontwerpers, die in deze 
periode aan de Van Nellefabriek werkten, slecht waren.18 Stam 
ondervond jaloezie en naijver en vergrootte die door prat te gaan 
op zijn talent.19 De irritaties zullen zijn toegenomen naarmate het 
auteurschap van de fabriek openlijker betwist werd, want rond 
deze kwestie ontstond onvermijdelijk een conflict. In het artikel 
‘M-kunst’, dat al in hoofdstuk 9 ter sprake kwam, had Stam de 
fabriek aan het duo Brinkman en Van der Vlugt toegeschreven. 
Maar tegenover vakgenoten sprak hij over “zijn” fabriek. Zo 
herinnert Sophie Lissitzky-Küppers zich een architectuurtocht, die 
een jaar eerder onder zijn leiding plaatsvond: “Mart Stam (…) 
toonde ons zijn voorbeelden van gerealiseerde modernistische 
architectuur, zijn fabriek, zijn wooncomplexen voor arbeiders; 
hij legde zich erop toe om onze gids te zijn (...).”20 Het heeft er 
dus alle schijn van, dat Stam zich tegenover haar als de architect 
heeft gepresenteerd. Ook bij de Nederlandse avant-garde werd 
over “de fabriek van Stam” gesproken, bijvoorbeeld door Truus 
Schröder-Schräder. Zij wilde met “de oude heer Rietveld” de 
fabriek in aanbouw bezoeken.21 Bij het bouwterrein aangekomen, 
vroeg zij of “de architect Stam” soms aanwezig was. De portier 
kende hem echter niet. Op de bouwplaats of bij rondleidingen 
werd wel vaker naar deze architect gevraagd, omdat hier de 
bouwkeet stond die als tekenkamer fungeerde. Onder leiding van 
hoofdopzichter W. van Dijk werden er deelplannen en werkteke-
ningen uitgewerkt.22 Stam werkte echter op het kantoor aan het 
Haringvliet.23 
Blijkbaar accepteerde zijn omgeving de door Stam geënsceneerde 
rolverwisseling of speelde geamuseerd het spelletje mee. 
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Tijdens een bijeenkomst van Opbouw, eind april 1928, ter gele-
genheid van de eerder genoemde Internationale Architectuur 
Tentoonstelling barstte de bom. De architect Pal Ligeti was onge-
wild de aanleiding. Deze Hongaar was te gast bij de Rotterdamse 
Woningdienst, zodat J.J.P. Oud aan zijn assistente Ida Liefrinck 
vroeg om hem voorbeelden van moderne architectuur te laten 
zien.24 Zij voerde hem langs het Witte Dorp en de Tussendijken 
– beide projecten van Oud – en naar wat zij “Stams fabriek” 
noemde. ’s Avonds hield Ligeti een voordracht en prees daarbij 
Stam voor het bouwwerk dat hij die middag had bezichtigd.25 Van 
der Vlugt, die in het gehoor zat, sprong op: “Die fabriek is van 
Brinkman & Van der Vlugt!” 
Dat legendevorming hier een rol speelt, blijkt alleen al uit het feit 
dat er een tweede, minder waarschijnlijk getuigeverslag van het 
incident bestaat, dat door Oud en Hans Buys is overgeleverd. Niet 
Van der Vlugt maar Stam zou hebben geroepen, en wel: “Nee, het 
is niet van Van der Vlugt, ik heb het ontworpen!”26 

Hoe dan ook, Ligeti probeerde zijn vergissing goed te praten. De 
verongelijkte Van der Vlugt vroeg Stam echter in de pauze om 
de zaak publiekelijk recht te zetten. Stam weigerde, waarop een 
hevige woordenwisseling volgde. De ontwerptekenaar werd de 
volgende dag op staande voet ontslagen. Een zo drastische maat-
regel was destijds niet ongewoon, omdat op architectenbureaus 
een strenge discipline werd gehandhaafd. 
Waarom heeft Stam niet gewoon beaamd dat de opdracht team-
work was? Gerrit Oorthuys heeft deze halsstarrigheid willen 
verklaren door op Stams idealistische inslag te wijzen.27 Deze was 
in zijn jeugd door een religieus getint fanatisme bezield geraakt, 
zodat hij meer dan eens met Jezus werd vergeleken. Zijn weige-
ring lijkt ingegeven door een vérgaande vereenzelviging met zijn 
ideaal van sociale rechtvaardigheid, die maakte dat hij zich als de 
inspirator van het architectenbureau zag. Inderdaad had Stam als 
reden van zijn dienstweigering gegeven, dat hij in zijn ideaal op 
wilde gaan en daarmee in een groter geheel.28 Hoewel het onge-
bruikelijk is om over dit soort vragen te speculeren, is het verlei-
delijk te veronderstellen dat hij zich voor zijn ideaal inzette in de 
hoop geestelijke verlossing te vinden. Deze verklaring lijkt boven-
dien aannemelijk omdat hij zich vaker als een martelaar zag, 
zoals nog zal blijken. Deze opofferingsgezindheid stond echter op 
gespannen voet met zijn wat berekenende aard. Stam realiseerde 
zich terdege, dat hij strategisch moest denken om zijn ideaal dich-
terbij te brengen en zou sluw genoeg blijken om in zeer vijandige 
situaties overeind te blijven. 
Wel doet zijn woede-uitbarsting tegenover Van der Vlugt vermoe-
den, dat hij ook te trots was om zich tijdens de bijeenkomst te 
laten vernederen tegenover de vereniging waarvan hij voorzitter 
was. Omdat hij gefrustreerd werd in zijn ambitie om zich in inter-
nationale avant-gardekringen te profileren, viel hij terug op het 
soort bravoure dat eerder bij een jongen uit de provincie hoort.29 
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Deze ongepaste houding gaf de doorslag. Stam heeft mogelijk 
nog taken overgedragen voor hij in mei het bureau verliet.30 Ten 
tijde van zijn ontslag stonden de tabaksafdeling en het geraamte 
van het ketelhuis, de schoorsteen was voltooid.31 Na zijn vertrek 
kregen andere tekenaars en ook chef de bureau A. van der Linden 
een grotere inbreng in het ontwerp. Vanwege de economische 
crisis werd de fabriek in maart 1930 zonder feestelijkheden in 
gebruik genomen, in afwezigheid van Stam. 

WAARDERING VOOR DE VAN NELLEFAbRIEk
Tegenwoordig vormt het fabriekscomplex van Van Nelle architect-
onisch gezien een van de belangrijkste Europese industriegebou-
wen. Nadat de Van Nellefabriek eerder tot rijksmonument werd 
verklaard, volgde in juni 2014 de toelating op de lijst van Cultural 
World Heritage Sites, waarmee Unesco onvervangbaar en uitzon-
derlijk cultureel erfgoed beschermt.32 
Al voor de ingebruikname werd de fabriek internationaal als een 
bijzonder voorbeeld van moderne architectuur erkend: de fabriek 
was de resultante van economische, technische, sociale en cultu-
rele ontwikkelingen en drukte de hoop op een betere maatschap-
pij uit. Met de voltooiing in zicht groeide de belangstelling en het 
Van Nellebedrijf zocht ook zelf de publiciteit om met de fabriek 
verlicht ondernemerschap uit te dragen. Van de bouw waren 
in opdracht van Van der Leeuw fotoreportages gemaakt, die in 
heroïek niet voor het socialistisch realisme onderdoen. De Van 
Nellefabriek ging “het fabriekspaleis van glas en staal” heten en 
“de incunabele” van de Nieuwe Zakelijkheid. Wendingen wijdde 
er een themanummer aan. Een fotoreportage van Evert van Ojen 
in dit nummer toont opnieuw een indrukwekkend beeld van 
moderniteit. Zijn nachtopnamen speelden in op de fascinatie voor 
dynamisch kunstlicht en spiegelend glas. Jan Kamman maakte 
halfabstracte foto’s met dubbele belichtingen. 
De waardering bleek ook uit de juichende berichtgeving: de 
fabriek werd als een technisch-industriële opgave gezien, maar 
ook als creatie van “een gevoelige, alles beheerschende kunste-
naarshand”.33 Het werd om haar doelmatigheid en “klaarheid” 
geprezen: “Aan dit werk van de architecten Brinkman en v.d. 
Vlugt, die er reeds nu in slaagden boven een louter materieele 
zakelijkheid uit te komen, begrijpen wij de mogelijkheid om via 
een louterende redelijkheid tot een ruimer begrip van bouwkunst 
te komen.”34 Er werd verband gelegd met het Bauhausgebouw 
van Gropius, dat eveneens gelaagd was. 
Karl Moser kwam de Van Nellefabriek in december 1930 bezich-
tigen. In zijn notitieboekje schreef hij: “Ik stel mij nogmaals de 
avond voor waarop wij Breuer, Giedion, ik zelf en Sommerveldt 
op de binnenplaats voor de fabriek stonden en de verlichting daar 
en in de loopbruggen brandde! Een feeërieke aanblik wanneer 
daarachter tegen de blauwzwarte hemel de volle maan zicht-
baar was. Wat heeft men daar niet allemaal beleefd. ‘s Middags 
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vanuit de fabriek vanuit de uitzichttoren over het wijde landschap, 
‘s avonds voor de fabriek in het binnenste van het gebouw.”35 
Moser beschouwde het fabriekscomplex als “uniek in Europa”.
Een jaar later rekende Sigfried Giedion de Van Nellefabriek samen 
met de Openluchtschool en het sanatorium Zonnestraal – beide 
van het architectenbureau Bijvoet & Duiker – tot de belangrijkste 
Nederlandse bouwwerken, omdat zij de doorbraak van de machi-
ne-esthetiek in Nederland betekenden. Hij beschouwde ze als de 
nieuwste stap in de omschakeling van baksteen naar beton, die 
zich hier voltrok. Toch had dit land volgens hem een achterstand 
op Frankrijk wat het bouwen met gewapend beton betreft.36 
Nadat Le Corbusier in januari 1932 met een groot gevolg de 
fabriek bezocht, toonde hij zich ’s avonds tijdens een lezing onder 
de indruk: “Bij het bezichtigen van een prachtige fabriek, van-
morgen, die weinigen onder u in werking hebben gezien, heb 
ik ervaren hoe enthousiast ik was en hoe verheugd. U heeft in 
Rotterdam een schitterend bewijs van het leven dat er aan komt, 
van deze heldere onvoorwaardelijke zuiverheid.”37 Hij merkte op 
dat hij een zo groot bouwwerk nog niet had mogen realiseren. 
De Van Nellefabriek werd in hetzelfde jaar ook getoond op de 
tentoonstelling The International Style in het New Yorkse Museum 
of Modern Art. De samenstellers, Philip Johnson en Henry-Russell 
Hitchcock, wilden de essentie van de modernistische stroming 
tonen. Voor dit doel had Johnson zich tijdens een rondreis uitge-
breid op de Europese ontwikkelingen georiënteerd. Zij besteed-
den vooral aandacht aan het werk van Gropius, Mies van der 
Rohe, Le Corbusier en Oud. De firmanten van Van Nelle hadden 
niet van zoveel status voor hun fabriek durven dromen. 

NA HET ONTSLAG 
Na zijn ontslag liet Stam zich over het gebeurde niet publiekelijk 
uit. Achterop foto’s van de Van Nellefabriek in zijn archief schreef 
hij: “Als Mitarbeiter bei v/d Vlugt”. (afb. 16) Hij zou binnenskamers 
echter over “zijn fabriek” blijven spreken, die hij “geprojecteerd” 
had.38 Ook uitte hij in de privésfeer beschuldigingen, zonder ech-
ter man en paard te noemen. In de vriendenkring ging het verhaal 
dat zijn positie op het bureau bemoeilijkt was, omdat hij niet op 
de seksuele avances van één van de vennoten was ingegaan.39 
Hoewel dit gerucht als een veenbrandje doorsmeulde, kreeg het 
nooit bevestiging.40 Een opmerkelijke uitspraak van Stam over 
het gebeurde was “Mijn naam mocht niet genoemd worden”, wat 
hij zich tijdens een zeiltochtje tegenover een vriendin liet ontval-
len.41 Het hoe en waarom van dit verbod zijn niet overgeleverd, 
maar hij suggereerde op zijn bondige wijze dat het architectenbu-
reau aan zijn inbreng liever niet teveel ruchtbaarheid gaf omdat 
de beide vennoten zichzelf als ontwerpers wilden waarmaken. 
Dit zou verklaren waarom hij de werkbesprekingen met Van der 
Leeuw niet heeft bijgewoond. Een bedrijfshistoricus van Van 
Nelle veronderstelt daarentegen dat Stam indertijd slechts een 
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ondergeschikte tekenaar was, omdat Van der Leeuw hem niet 
kende van het bouwoverleg waaraan de belangrijke ontwerpers 
deelnamen.42 De architectuurhistoricus Niels Luning Prak stelt 
weer, dat Stam en Van der Leeuw elkaar al in de herfst van 1925 
hadden leren kennen.43 De laatste moest met een architectenbu-
reau samenwerken, waarvan de medewerkers de ideeën van Van 
der Vlugt nauwelijks konden uitwerken zodat de komst van Stam 
hem heel welkom zal zijn geweest.44 
Ondanks al deze stellige beweringen is het niet goed mogelijk om 
Stams claim te toetsen, omdat de feiten niet vaststaan. 
Oorthuys typeerde het milieu waarin het ontslag zich afspeelde 
aldus: “Stam was altijd wat excentriek geweest, hij had zijn geld 
behoorlijk op het socialisme gezet, zou je achteraf gezien kunnen 
zeggen. Misschien heeft hij daarin een grote vergissing begaan, 
zijn goede vriend Merkelbach placht hem daarvoor te waarschu-
wen, maar de gehele houding van de firma was zó negatief en 
zelfs Nederlanders als Oud hebben altijd de voorkeur gegeven 
aan de officiële gedragsregels (…) En de officiële gedragsregel 
is dat iedereen zijn plaats dient te weten en de formele regels te 
volgen.”45 Stam was zich sterk bewust van zijn maatschappelijke 
positie en vond het wellicht ongepast om zijn gedrag publieke-
lijk te verantwoorden. Voor zover bekend heeft hij het bij hints 
gelaten.
 
Lang werd nagelaten om de ware toedracht boven water te krij-
gen, maar tenslotte gingen er stemmen op om het auteurschap 
aan Stam toe te schrijven. Nadat Peter Reyner Banham hem 
gesproken had, was deze architectuurcriticus de eerste om de Van 
Nellefabriek op zijn naam te zetten en wel in Theory and design in 
the first machine age uit 1960. Hij licht toe:46 

“ De normale toewijzing aan de firma Brinckmann en Van 
der Vlugt is juridisch correct, maar Mart Stam stond aan 
het hoofd van het ontwerpteam binnen het kantoor dat het 
hoofdgebouw heeft geproduceerd, en dat gedeelte is klaar-
blijkelijk in zijn geheel aan zijn inspiratie ontsproten – het 
heeft duidelijke affiniteit met het Köningsberg project [het 
kantoorgebouw Börsenhof, SJ], ondanks de verschillen in 
structuur – en grotendeels het zijne in de detailuitwerking.”

Stam had Reyner Banham er blijkbaar van overtuigd, dat hij aan 
het hoofdbestanddeel van het ontwerp gestalte had gegeven. 
Daarop ontstonden er twee kampen onder de architectuurhis-
torici.47 Naast Reyner Banham schrijven Oorthuys, Kenneth 
Frampton en Kurt Junghanns het ontwerp min of meer aan 
“architect in charge” Stam toe.48 Zij wijzen op de opzet en vor-
maspecten van de fabriek en voorts op het tijdgebrek van Van 
der Vlugt. De ontwerptekening is hun voornaamste bewijs. Maar 
zelfs Oorthuys, wiens “intuïtieve” toeschrijvingen meer dan eens 
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onhoudbaar zijn gebleken, is hier voorzichtig: “Misschien heb ik 
het verkeerd en misschien is Stams bijdrage veel kleiner geweest, 
voor het gemak hou ik het maar op fifty-fifty, maar wellicht is die 
veel bescheidener geweest dan ik altijd heb gedacht.”49 Luning 
Prak merkt op dat het nu eenmaal Stams taak was om de schet-
sen van Van der Vlugt in perspectieftekeningen uit te werken, 
zodat deze toeschrijving op zichzelf hem nog niet tot een ontwer-
per maakt. Met Joris Molenaar, Otakar Máčel en anderen herkent 
hij de hand van Van der Vlugt. Hij wijst op de voorgeschiedenis 
van het fabriekscomplex, maar ook op het feit, dat Stam in ABC 
eigen werk toonde met gevels met horizontale glasstroken, 
vliesgevels en een nadrukkelijk gebruik van gewapend beton 
voor de draagconstructies.50 Al in zijn variantontwerp voor het 
Progymnasium in Thun groepeerde hij de trappenhuizen en 
toiletten buiten het bouwlichaam.51 Dergelijke overeenkomsten 
deden sommigen veronderstellen, dat Stam Van der Vlugt tot het 
Nieuwe Bouwen bekeerd had. Van der Vlugt maakte echter al een 
ontwikkeling in de modernistische richting door. Ook de publici-
teit uit de jaren twintig maakte, nog steeds volgens Luning Prak, 
dat Stam ten opzichte van zijn werkgever overgewaardeerd werd. 
Een hypothetisch, maar moeilijk te weerleggen argument van 
deze architectuurhistoricus is dat als Stam een zo groot aandeel in 
het bureau had gehad als hij suggereerde, er na zijn vertrek een 
terugslag in het werk van Van der Vlugt had moeten blijken.52 
Al deze kenners wijzen er terecht op, dat het plan al voor de 
komst van Stam een stevige basis had en bij zijn vertrek nog lang 
niet voltooid was. Evenmin wordt betwijfeld dat Van der Vlugt de 
verantwoording had én met de veeleisendheid van Van der Leeuw 
wist om te gaan.53 
Nu Reyner Banham de zaak had opgerakeld, wilde Stam aan Jaap 
Bakema meer over de geschiedenis kwijt. Deze had een streepje 
voor, omdat Stam zijn architectenopleiding als mentor had bege-
leid.54 Inmiddels was Bakema vennoot van het architectenbureau 
Van den Broek en Bakema, een voortzetting van Brinkman & 
Van der Vlugt. In zijn boek L.C. van der Vlugt nam hij twee brie-
ven op van Van der Leeuw en Stam. Deze laatste brief werd in 
hoofdstuk 8 al aangehaald; het citaat krijgt hier een vervolg:55 

“ Daar Van der Vlugt de verantwoordelijke man was en daar de 
besprekingen met de opdrachtgevers ook steeds door hem 
werden gevoerd, heb ik me nooit als architect van deze pro-
jekten naar voren geschoven.  
De bonbondoos boven op de fabriek ontstond en werd door 
mij getekend, zeer tegen m’n zin. Ook de holle wand van 
het kantoorgedeelte heeft maar zeer ten dele m’n sympathie 
gehad – maar Van der Vlugt was verantwoordelijk. 
Weliswaar werd door Van der Vlugt zelf maar weinig meer 
geschetst of getekend, maar hij gaf vooral in praktische din-
gen wel de richting aan.  
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In de verhoudingen van vandaag zou men mij waarschijnlijk 
‘medewerker’ hebben genoemd (zoals dat ook bij jullie enigs-
zins gebruikelijk is).  
 
Collegiaal groetend,  
 
Mart Stam”

Wel erkent Stam in deze brief uit 1964 dat architectuur in samen-
spraak met de opdrachtgever tot stand komt, maar alléén omdat 
Van der Vlugt deze rol vervulde verklaart Stam zichzelf niet tot 
de architect. Tussen de regels door noemt hij zich de creatieve 
genius.56 Volgens Simone Rümmele drukte hij zich zo voorzichtig 
uit, omdat hij op moment van schrijven tegenwerking van Cor 
van Eesteren ondervond: “Het kan ook beslist zo zijn dat hij hier 
een beetje geschiedsvervalsing bedreven heeft, om zijn prestige 
op te vijzelen.”57 Over deze vermeende antagonie volgt in een 
volgend hoofdstuk meer. Van der Leeuw kwam in zijn repliek op 
hetzelfde punt terug: 58 

“ Natuurlijk hebben vele tekenaars en opzichter-tekenaars op 
het Bureau Brinkman en Van der Vlugt aan de Van Nellefabriek 
meegewerkt bij tekenen en detailleren; met enkele hiervan 
(Van der Linden en Van Wijk) hadden wij in de bouwverga-
dering contact. Anderen, zoals bijvoorbeeld Stam leerde ik 
pas kennen nadat Van Nelle, woonhuis, etc. reeds lang in 
gebruik waren. Hieruit blijkt wel, dat het altijd weer opdui-
kende fabeltje, als zou laatstgenoemde de eigenlijke ontwer-
per van van Nelle, woonhuis en de andere ontwerpen uit die 
tijd zijn, volkomen uit de lucht gegrepen is en een onware en 
onbillijke bewering tegenover de zeer begaafde Van der Vlugt. 
Trouwens: niets in deze gebouwen ademt iets van de sfeer in 
Stam’s latere eigen werk. De appel valt hier ver van de stam.”

Deze kroongetuige had de scherpe geest van een zakenman, maar 
was ook in psychiatrie geschoold en kon een artistiek oordeel 
vellen. Hoewel het tussen de twee niet klikte, waardeerde Van der 
Leeuw het eigengereide van Stam wel en hij was zeker niet bij 
voorbaat tegen hem gekant. Zijn argument van de geringe gelij-
kenis met Stams latere werk houdt geen stand, maar de suggestie 
dat Van der Vlugt het ontwerp niet aan een ander zou overlaten 
snijdt wel hout.59 
Van der Leeuw had Van der Vlugt jarenlang meegemaakt en kon 
zich niet voorstellen dat deze de buitengewone opdracht aan 
anderen zou overlaten. Toch zou hij volgens Werner Möller net 
als Stam “halve waarheden” hebben gesproken.60 Deze architec-
tuurhistoricus wijst op een brief van Walter Gropius, waarin deze 
Oud verzocht om Stam te zeggen: “dat hij van der leeuw volle-
dig verkeerd beoordeelt en dat ik juist wat betreft de menselijke 
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betrekking van hem een zeer zuivere indruk kreeg.”61 Möller trekt 
zijn conclusie: “Derhalve moet Stam tijdens zijn werk voor Van 
der Vlugt meerdere malen persoonlijk contact met Van der Leeuw 
gehad hebben.”
Rümmele denkt niet, dat het aandeel van Stam wezenlijk is 
geweest.62 Bovendien noemt zij de discussie oneigenlijk, omdat zij 
het voor onzinnig houdt om een zo groot project aan één architect 
te verbinden. Zo ontwikkelde Wiebenga belangrijke innovaties. 
Esthetisch adviseur Jongert had al voor de komst van Stam twee 
filialen van Van Nelle een gevelvullende belettering gegeven. 
Zelfs de ontwerptekening die overtuigend aan Stam wordt toege-
schreven, toont slechts aan dat hij aan het ontwerp meetekende. 
Nu de wezenlijke inbreng van anderen is vastgesteld, lijkt het 
overdreven om van “Stams fabriek” te spreken, zelfs als zijn rol 
in het ontwerpproces gebagatelliseerd is.63 Reyner Banham wijst 
er bovendien op, dat er aan de toeschrijving als juridisch feit niet 
te toornen valt. Het is vanouds het gebruik dat het auteursrecht 
zonder meer toekomt aan het architectenbureau, dat de realisatie 
van de opdracht mogelijk heeft gemaakt.64 
De toedracht van de prestigestrijd blijft ondanks het vele onder-
zoek onopgehelderd.65 Het verleden geeft niet al zijn geheimen 
prijs. Waarschijnlijk was het de netelige auteurskwestie, die 
Van der Vlugt dwong om de hiërarchie te herstellen door Stam 
te ontslaan.66 Diens naam wordt met de fabriek in verband 
gebracht, maar ook met dit smadelijke ontslag dat hem parten is 
blijven spelen. De gevoelens van vernedering die er moeten zijn 
geweest, heeft Stam steeds voor zich gehouden. Onmiskenbaar 
is deze ontluistering voor hem een grote desillusie geweest en 
wellicht droeg het bij tot zijn afstandelijkheid, die in de loop der 
jaren zou groeien. 

Stam en zijn gezin verlieten Rotterdam in medio augustus 1928. 
Hun huis op het Maarland deden zij over aan Stams jeugdvriend 
Ab Menist.67 Menist, medelid van de JGOB en mededienstwei-
geraar, was meubelmaker en later metselaar geworden. Hij werd 
actief in het Nationaal Arbeidssecretariaat, waar hij zich tot voor-
man opwerkte. Toen hij als propagandist van deze communisti-
sche vakcentrale in Rotterdam ging werken en met zijn gezin de 
woning overnam, vonden zij de knalgeel geschilderde wanden in 
combinatie met het bruine zeil bijzonder. Deze kleurstelling bleef 
gehandhaafd: vooral Jo Menist-Raapis vond het prachtig.
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Begin 1928 reageerde de wereld verontwaardigd op de arrestatie 
van Trotski. Nederland maakte zich op voor de Spelen waarvoor 
Jan Wils het Olympisch Stadion bouwde. Mart Stam vestigde 
zich na zijn ontslag bij het bureau Brinkman & Van der Vlugt als 
zelfstandig architect – de opdrachten waartoe deze stap zou lei-
den, komen in het volgend hoofdstuk aan bod. Hij zette zich in als 
voorzitter van Opbouw en voor ABC en i 10. 
In het voorjaar werd hij uitgenodigd om een samenzijn van 
modernistische architecten op het Zwitserse kasteel La Sarraz 
bij te wonen, de historische bijeenkomst waarover dit hoofdstuk 
handelt. Hier werd het Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne (CIAM) opgericht. Het CIAM moest een internationale 
broederschap van radicale architecten worden, naar het model 
van de sociaal-democratische en communistische internationalen. 
Deze vereniging zou nieuwe wegen in de architectuur en steden-
bouw inslaan en grote maatschappelijke invloed krijgen.
De informele organisatie bood Stam gelegenheid om tussen 
architecten van het Nieuwe Bouwen te verkeren en om zijn idea-
len uit te dragen. Hij zou zich voor de eerste drie congressen van 
het CIAM sterk maken en daarna nog vele jaren meer incidenteel 
taken vervullen. Op La Sarraz groeide hij in de rol van organisa-
tor, die hij ook later gestalte zou geven. 
 

DE WONINGNOOD OP DE AGENDA 
Het CIAM kwam voort uit Le Corbusiers teleurstelling over de 
gang van zaken bij de architectuurprijsvraag die in 1926 was 
uitgeschreven door de Volkenbond, toen deze zich permanent in 

14 
LA SARRAZ 

Afb. 17
Slotfeest van het voorbereidende con-
gres van het CIAM op La Sarraz, 28 juni 
1928. Mart Stam uiterst rechts.
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Genève wilde vestigen. De jury was uit negen vooraanstaande 
architecten samengesteld. Zij beoordeelden de 377 inzendingen, 
konden het niet eens worden en deelden daarom elk voor zich 
prijzen uit. Le Corbusiers ontwerp behaalde één eerste prijs. 
Vervolgens werd de beslissing aan vijf diplomaten overgelaten 
en dit keer werd zijn project zonder meer afgewezen.1 Deze afloop 
had Le Corbusier als een persoonlijk drama ervaren.2 In zijn ogen 
had de moderne architectuur het tegen het academisme afge-
legd. Samen met Sigfried Giedion probeerde hij om de beslissing 
ongedaan te maken.3 Ook liet hij zich door Hélène de Mandrot 
overhalen om naar aanleiding van deze “schoffering” een con-
gres te organiseren.4 
Mandrot mocht een grande dame heten. Ze was dominant, ont-
plooide zich artistiek en ging graag met kunstenaars en literato-
ren om. Deze even vermogende als invloedrijke vrouw had voor 
Le Corbusiers ontwerp de tweede kans bedongen.5 Nu stelde zij 
haar kasteel voor “de belangrijkste architecten” beschikbaar en 
vroeg hem om een programma. Le Corbusier stelde als voor-
waarde voor zijn komst dat hij werd bijgestaan door Friedrich 
Gubler, Karl Moser en Giedion, die hem bij de prijsvraag hadden 
gesteund.6 De Zwitsers vonden in eerste instantie dat ze te laat 
gevraagd werden, zochten contact met Cor van Eesteren en Stam 
en besloten alsnog tot deelname.7 Daaruit blijkt overigens, dat 
deze laatsten toen al prominente leden van de internationale 
avant-garde waren. 
Stams oud-werkgever Karl Moser was de rol van erevoorzitter 
toegedacht. Hij ontwikkelde zich zoals gezegd in de richting van 
het Nieuwe Bouwen, waardoor hij later als de grondlegger van de 
moderne architectuur in Zwitserland gezien zou worden.8 Hoewel 
hij niet verwoord heeft wat hem bewoog om zich bij de avant-
garde aan te sluiten, is wel is duidelijk dat zijn omgang met jonge 
architecten als een katalysator heeft gewerkt.9 De voorzittersha-
mer zou hij echter vanwege zijn slechte gezondheid aan Victor 
Bourgeois laten. 
Op de uitnodiging verwoordde Le Corbusier het streven: “Het 
eerste congres is samengeroepen om een algemeen actiepro-
gramma vast te stellen dat als onderwerp heeft de bouwkunst 
los te rukken uit de academische impasse en haar een plaats te 
geven in haar rechtmatige economisch-sociale milieu.”10 Meer 
dan dertig architecten werden uitgenodigd, waaronder kopstuk-
ken van het Nieuwe Bouwen zoals Ernst May en Hannes Meyer. 
Walter Gropius had geen gelegenheid en zag van deelname af, 
evenals Ludwig Mies van der Rohe en de andere leden van Der 
Ring. Zij maakten bezwaar tegen de informele opzet en stuurden 
alleen hun secretaris Hugo Häring als waarnemer. Ondanks de 
goede intenties zouden May en hij als enige Duitsers het congres 
bijwonen, tien jaar na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog. 
Uit ongenoegen frustreerde deze architectuurvereniging lange tijd 
de inspanningen van het CIAM.11 
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De architecten kwamen uit acht landen. De Franse groep, die 
door André Lurçat geformeerd werd, was onderling sterk ver-
deeld.12 De Zwitserse delegatie kwam grotendeels uit de ABC-
groep voort.13 Voor de Sovjet-Unie waren El Lissitzky, Nikolai Kolli 
en Moisei Ginzburg aangemeld, maar zij konden niet tijdig een 
visum krijgen.14 Er kwamen ook minder bekende architecten, die 
vaak slechts een bescheiden praktijk hadden. 
Hendrik Berlage, Van Eesteren, J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld en Stam 
waren uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen.15 Oud 
twijfelde omdat hij harde stellingnames verwachtte: “Dat begint 
dan vanuit het perspectief van kunst en politiek goed maar poli-
tiek in de kunst laat ik graag over aan de reactie”, zo schreef hij 
Giedion.16 Hij trok zich niet alleen vanwege de chaotische voorbe-
reidingen terug, maar ook omdat hij een “gruwelijke hekel” aan 
Le Corbusier had gekregen. Toch wilde hij zich over zijn bezwaren 
heen zetten, maar hij moest wegens ziekte afzeggen.17 Rietveld, 
die rond deze tijd met De Stijl brak om aansluiting bij het Nieuwe 
Bouwen te zoeken, besloot pas na aarzeling om deel te nemen. 
Van Eesteren kon zich niet vrijmaken van urgente zaken. Stam gaf 
te kennen dat hij de procedure te onzorgvuldig vond en weigerde 
eveneens om te komen.18 Werner Moser liet hij daags voor het 
congres in een kattebelletje weten, dat hij vanwege zijn werkdruk 
geen tijd had gevonden om een voordracht voor te bereiden.19 
Toen dit Oud ter ore kwam, liet hij Giedion verontwaardigd weten: 
“Ik begrijp de “Ring” evenmin als ik Stam begrijp (…) maar 
Meller zei mij dat Stam ook niet kwam, omdat het congres te wei-
nig “serieus voorbereid” was. Met de “Ring” zal wel hetzelfde aan 
de hand zijn: altijd [onleesbaar], altijd ernst! In Godsnaam willen 
we niet een enkele keer samen komen om vredig en opgewekt 
enkele algemene feiten vast te stellen en aan de wereld mee te 
delen. Ernst! Ernst!”20 Tussen de regels door blijkt dat de verhou-
ding tussen Oud en Stam gecompliceerd was: ondanks hun geza-
menlijke herkomst en vrienden bleef hun omgang lang formeel. 
Pas na jaren groeide de vertrouwelijkheid.
Giedion vond het vooruitzicht dat Nederland niet vertegenwoor-
digd zou zijn voor dit land beschamend en voor de zaak niet goed, 
maar om onbekende redenen accepteerde Stam de uitnodiging 
alsnog. Inderdaad had het er even op geleken dat er helemaal 
geen Nederlandse architect zou komen, wat hem mogelijk over de 
streep heeft getrokken.21 
Samen met Rietveld reisde Stam naar La Sarraz in het Zwitserse 
kanton Waadt. Daar kwamen eind juni rond de 25 architecten drie 
dagen lang bijeen.22 Zij hadden vaak linkse sympathieën, maar 
waren niet politiek gebonden. Op de groepsfoto bij de toegangs-
poort van het elfde-eeuwse kasteel poseren Bourgeois, Chareau, 
Le Corbusier, Frank, Garcia Mercadal, Guevrékian, Haefeli, Häring, 
Hoste, Jeanneret, Lurçat, Werner Moser, Von der Mühl, Rietveld, 
Sartoris, Schmidt, Steiger en de breed grijnzende Stam.23 In hun 
midden staat de zelfbewuste Mandrot en rechts Giedion. Ernst 
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May en Berlage misten de opname. Met het congres liet de laat-
ste zich niet in, al zou hij wel een lezing houden en de Verklaring 
van La Sarraz ondertekenen. Hij stond op La Sarraz echter voor de 
oude, aftredende generatie.24

Vanwege deze omstreden totstandkoming mocht La Sarraz slechts 
een voorbereidend congres heten, dat vooral de discussie zou 
dienen.25 In de voorbereiding was gebleken, dat het doel van de 
bijeenkomst niet bepaald kon worden en er verdeeldheid over 
de te agenderen architectuuropvattingen heerste.26 Uiteindelijk 
werden verschillende thema’s besproken, waarbij Le Corbusier 
de voornaamste pleitbezorger van de artistieke lijn zou blijken en 
Stam samen met Schmidt die van de analytische. Deze laatsten 
vertegenwoordigden met de ABC-groep de jonge generatie, al 
was Le Corbusier maar dertien jaar Stams senior.27

Op de eerste dag kwam het gezelschap in de gothische kapel 
bijeen. Le Corbusier beet het spits af met een presentatie over 
de gevolgen van de moderne techniek. Ter illustratie had hij een 
metersbreed “aanvalsplan” over de eeuwenoude tomben heen 
gespannen.28 Hij gebruikte zijn slogan Cinq Points om zijn opvat-
tingen over het Nieuwe Bouwen samen te vatten.29 Voor hem 
bestond goede architectuur uit piloti (slanke palen), een daktuin 
op het platte dak, een vrije plattegrond, horizontale strookven-
sters en een vrije façade. Hij lichtte dit aan de hand van zijn 
woningen voor de Weissenhofsiedlung en zijn ontwerp voor het 
Volkenbondpaleis toe. Over deze zienswijze had hij een ver-
woede woordenwisseling met Stam, die buiten het verslag werd 
gehouden.30 
Stam had drie maanden eerder de maquette van het laatst-
genoemde ontwerp op de Internationale Architectuur 
Tentoonstelling een plaats gegeven.31 Een maand na het congres 
verscheen zijn artikel ‘Het paleis voor den Volkenbond’ in i 10, 
waarin hij dit ontwerp evenmin afwijst. Volgens hem gelooft 
echter niemand meer in de tandenloze Volkenbond: “(...) het is 
onmogelijk een project voor dit theater uit te voeren, dat eerlijk en 
oprecht is en dat de waarheid dient.”32 Hij prees het ontwerp van 
Le Corbusier omdat dit “het eenvoudigst” was – juist daarom zou 
het afgewezen zijn. Voor Stam stond opnieuw het nuttigheidsprin-
cipe voorop. Het korte artikel wekt de indruk dat hij de discussie 
over het paleis niet zo relevant vond.33 Hij wijst op het woningte-
kort in Centraal-Europa: “daar is geen geld voor.” Omdat hij zich 
geregeld waarderend over de architectuur van Le Corbusier uit-
liet, mag worden aangenomen dat zijn sterk afwijzende opstelling 
tijdens het congres deels voor de bühne bestemd was. 
De woningnood was bij de minst draagkrachtigen halverwege 
de jaren twintig dramatisch gestegen. Deze urgentie zette druk 
op het congres, zodat de sociale grondslag van de architectuur 
ieders aandacht vroeg. Le Corbusiers nadruk op vormaspecten 
vond bij de meeste congresgangers dan ook weinig weerklank. 
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Zijn invloed werd teruggedrongen, waarop meer geëngageerde 
architecten van zich lieten horen.34 In uitgesproken linkse stelling-
names wisten zij zich gesteund door de Nederlandse en Zwitserse 
delegaties, die de krachten hadden gebundeld. Stam en Schmidt 
zetten in dit debat de toon. Schmidt had Karl Moser ruim tevoren 
ingelicht over hun strategie. Namens beide delegaties liet hij 
hem weten dat zij hun steun aan het congres zouden beëindi-
gen als hun sociale standpunten niet werden overgenomen. 
Inderdaad dreigden zij op het congres een toehoordersstatus aan 
te nemen.35 
De moderne stedenbouw werd ook bediscussieerd. Stam 
gebruikte het Opbouw-ontwerp voor het Rotterdamse Hofplein 
om zijn opvattingen over stedenbouw toe te lichten.36 Zo bracht 
hij zijn werk bij zijn vakgenoten over het voetlicht en bouwde hij 
gezag op. Het zou ertoe leiden dat in de Verklaring van La Sarraz 
over “de dictatuur van het verkeer” gesproken wordt. 

Inderdaad resulteerde de bijeenkomst in een manifest.37 Stam 
en Schmidt deden grote moeite voor een beginselverklaring die 
houvast bood.38 Dankzij Karl Mosers steun konden zij de redactie 
naar zich toe trekken.39 Zij werkten de lyriek van Le Corbusier om 
tot een pleidooi voor hun analytische benadering. De architecto-
nische principes, die in de verklaring vastgelegd werden, komen 
overeen met de visie waarmee Stam zijn Geneefse treinstation 
verdedigde: “de dictatuur van de gevolgen qua tijd en plaats van 
functies.”40 Voor de ABC-groep moest architectuur in de eerste 
plaats doelmatig zijn. Alles wat neigde naar kunstzin, zoals over-
dadig materiaalgebruik en statusverhogende ornamenten, werd 
afgewezen. 
De Verklaring van La Sarraz was ceremonieel bedoeld. Er was 
onvoldoende draagvlak voor een meer uitgesproken tekst, die als 
actieprogramma kon dienen. Ook als organisatie zou het CIAM 
zich steeds van de politiek afzijdig houden door zich te bepalen tot 
de economische, sociale en technische richtlijnen van het Nieuwe 
Bouwen.41 De kern van de verklaring is een lijst met vier rubrie-
ken: algemene efficiëntie; planning van stad en regio; architectuur 
en publieke opinie; architectuur in relatie tot de staat. 
In meer dan twintig sterk uiteenlopende stellingen wordt bena-
drukt dat architectuur geen stijl of dictaat van de heersende macht 
is, maar een product van technische innovatie en standaardisatie. 
Daarnaast spreekt het zich uit voor een rationele en geïndustria-
liseerde stedenbouw en een nieuwe politiek, die alle leden van 
de maatschappij ten goede komt. Hier nam het CIAM stelling 
tegen misstanden en met name de woningnood. De esthetische 
principes van Le Corbusier waren met verrassend gemak weg-
gevallen.42 Giedion schreef Van Eesteren: “En, geheel onder ons 
gezegd, was het niet zonder grappig effect, hoe Stam een opris-
ping van het congres verwachtte, terwijl de dingen zonder tegen-
spraak gevreten werden.”43 
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Op de slotdag tekenden 23 architecten de Verklaring van La 
Sarraz, die drie maanden later in i 10 verscheen. 44 Hiermee was 
de basis voor de internationale congressen over het Nieuwe 
Bouwen gelegd. Le Corbusier stelde vast dat de verzamelde archi-
tecten zijn opvattingen niet deelden, maar voegde zich naar de 
congresbesluiten. Wel bleef hij zijn eigen architectuuropvattingen 
trouw en werkte deze nog hetzelfde jaar in boekvorm uit, in Une 
maison – un palais. Met een waarschuwing voor een te letterlijke 
uitleg van de Verklaring van La Sarraz distantieert hij zich hier 
van Stam: “De meest begaafde jongelui hebben tegenwoordig 
de neiging zelfs het woord esthetica te schuwen (...). Ze menen 
in zuiverheid te handelen door zich te beperken tot een strenge 
studie van de nuttige functies en daardoor vallen wij terug in een 
zuivere fraseologie die al vele generaties heeft misleid: 
wat nuttig is, is mooi. Wat een lacune in het centrum van de 
redenering! Vergeten wordt dat iedere menselijke daad  op een 
bepaalde manier samengaat.”45 Le Corbusier kon schoonheid niet 
los zien van een artistieke visie en pleitte dan ook voor zorgvul-
digheid in de stedenbouw. 
Binnen het CIAM in oprichting werd besloten om geregeld bijeen 
te komen om gezamenlijke architectuurproblemen te bespreken. 
Moser werd definitief tot voorzitter gekozen, Giedion tot secreta-
ris.46 Een thema voor het volgende congres werd nog niet vastge-
steld. Stam, die om zijn constructieve inzet geprezen werd, had 
erop aangedrongen om dit eerste werkcongres in het teken van 
de kleine woning te plaatsen, wat inderdaad zou gebeuren.

i 10 OP LA SARRAZ 
Stam kwam tijdens het congres voor de belangen van i 10 op. 
In de anderhalf jaar dat dit tijdschrift inmiddels verscheen, was 
het opener en levendiger gebleken dan titels als De Stijl, l‘Esprit 
Nouveau en het provocerende La Révolution Surréaliste.47 
De kracht van i 10 school in de individuele kwaliteiten van de 
medewerkers. 
Het vertrouwen van de redactie in Stam was steeds meer 
gegroeid, nadat hij eerst om zijn dogmatisme als redacteur 
geweerd was.48 Arthur Müller Lehning schreef Oud zelfs dat hij 
Stam als vaste medewerker op de omslag van i 10 wilde vermel-
den.49 Aan Van Eesteren liet hij weten dat hij hem als één van de 
kernleden zag, die i 10 draaiende hielden: “Oud Stam jij en ik. Wij 
kunnen werkelijk iets maken waar fut in zit.”50 Overigens was Van 
Eesteren vanwege zijn activiteiten voor i 10 voor het perscomité 
van het congres gevraagd.51

Onveranderd was de financiële basis van i 10 te wankel. Het tijd-
schrift had in het eerste jaar rond de honderd abonnees aan zich 
weten te binden, een aantal dat zich sindsdien verdubbeld had. 
Ondanks een verlaging van de abonnementsprijs bleef de oplage 
echter te klein.52 Een gunstige wending was dat Müller Lehning 
in mei 1928 bij Charley Toorop was ingetrokken.53 Dankzij haar 
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geldelijke steun kon het blad tijdelijk in eigen beheer worden uit-
gegeven. Maar i 10 was inmiddels vanwege een exploitatietekort 
al bijna een half jaar niet meer verschenen, zodat Müller Lehning 
moest onderhandelen als hoofdredacteur van een tijdschrift dat 
verleden tijd leek. Hij reisde boekhandelaren en uitgevers in 
Europa af om het draagvlak voor i 10 te verbreden. Tevergeefs 
probeerde hij om een garantiefonds op te richten en om de 
Frankfurter Zeitung voor het tijdschrift te interesseren.54 Daarna 
dacht hij een Zwitserse uitgeverij gevonden te hebben: het Orell 
Füssli-Verlag. Füssli bleek echter ook met Giedion in gesprek, 
waarop Müller Lehning opnieuw onverrichterzake terugkeerde.
Giedion stond namelijk een strijdbaar architectuurtijdschrift voor 
ogen, dat de spreekbuis van het Nieuwe Bouwen zou worden.55 
Al in de zomer van 1926 had hij Oud en Van Eesteren opgezocht 
om hun bereidheid tot medewerking te polsen. Oud, die twijfelde 
aan de noodzaak van een tweede CIAM-congres, vroeg zich ook 
af of een nieuw tijdschrift noodzakelijk was. Van Eesteren stond 
echter open voor samenwerking. Tegen deze achtergrond reisde 
Müller-Lehning een jaar later naar Parijs om Giedion te ontmoe-
ten, die de afspraak echter miste. Zij wachtten lang op elkaars 
bericht, totdat Van Eesteren het contact herstelde. Inmiddels wist 
Giedion zich ook door Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe 
en Schmidt gesteund. Stam was door hem nog niet benaderd 
omdat hij de naam had daarvoor te “wantrouwig” te zijn.56 Deze 
opmerkelijke kwalificatie blijft voor rekening van de architectuur-
historicus Manfred Bock, want alleen Stams goede band met 
Giedion staat vast. 
Van Eesteren en Oud wilden i 10 en het nieuwe tijdschrift bij 
elkaar brengen, waarbij Van Eesteren als verbindende schakel 
tussen Stam en Oud diende, wat waarschijnlijk met de zwakke 
gezondheid van de laatste samenhing.57 In december 1927 kwa-
men Van Eesteren, Müller Lehning, Oud en Stam bijeen om over 
Giedions initiatief te praten.58 De drie architecten spraken zich 
voor het nieuwe tijdschrift uit en Müller Lehning toonde zich 
bereid om Giedion in Berlijn te ontmoeten, maar hij vroeg ver-
volgens Van Eesteren om hem te vervangen. Tenslotte sprak deze 
Giedion tijdens een overstap van treinen, wat niet tot resultaten 
leidde. Hoewel Van Eesteren met Giedion in geregeld contact 
bleef, nam Stam zijn bemiddelende rol over.59 
Giedion had ook samenwerking gezocht met The Seven Lamps – 
de uitverkoren architecten van het lijstje dat sinds Die Wohnung 
circuleerde en waarop ook Stam figureerde. De proclamatie van 
deze stuurgroep was opgehouden, omdat de saamhorigheid 
onder de Duitse architecten door een crisis in Der Ring verloren 
ging.60 Om deze patstelling te doorbreken had Giedion opnieuw 
zijn internationale tijdschrift aan de orde gesteld, waarbij The 
Seven Lamps de redactie zou vormen. Als redacteuren had hij in 
gedachten: Werner Gräff – verkeersvraagstukken, Oud – woon-
wijken, Van Eesteren – stedenbouw, Stam – grote constructies. 
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Giedion had blijkbaar oog voor het schrijftalent van laatstge-
noemde. Totdat The Seven Lamps uit elkaar viel, wilde Giedion 
zijn blad alleen in samenwerking met de zeven “luchters” maken; 
zelf wilde hij hoofdredacteur worden.61 Vijf “luchters” gingen 
akkoord, Oud en Stam niet. Uiteindelijk is echter The Seven 
Lamps nooit voltallig bijeen geweest; de bundeling eindigde in 
een hooglopende ruzie.62 
Samen met Schmidt had Stam een strategie ontwikkeld om steun 
voor i 10 te verwerven. Op La Sarraz brak hij inderdaad een lans 
voor dit tijdschrift in een nieuwe poging om de beide tijdschriften 
te verenigen.63 Hij probeerde om Giedion en Müller Lehning rond 
de tafel te krijgen. De laatste schreef aan Van Eesteren: “Stam was 
in Genève en bracht allerlei berichten over plannen van internati-
onale tijdschriften mee: Giedion, Gräff en nog een nieuwe kan-
didaat Kübler die ook reeds een uitgever moet hebben.”64 In de 
wandelgangen van het congres werden deze ideeën besproken.65 
Stam zette hoog in, aldus Müller Lehning in een brief aan Van 
Eesteren: “Dergelijke projecten zijn jou niet onbekend en ook 
niet de groote moeilijkheden, om hier eenige eenheid tot stand 
te brengen, waarvoor Stam blijkbaar weer een poging gewaagd 
heeft, door middel van het dreigement eener kollektieve afzij-
digheid.”66 Kennelijk was Müller Lehning in de waan, dat de 
Zwitserse en Nederlandse delegaties met een boycot hadden 
gedreigd om i 10 te redden. In feite had Stam zich erbij neerge-
legd, dat het CIAM i 10 niet als orgaan koos. 
Giedion had enkele weken voor het congres van La Sarraz een 
overzicht van moderne architectuur laten uitkomen. bauen in 
frankreich, dat hier op ieders lippen lag, had zijn autoriteit ver-
der vergroot.67 Hierin loofde hij de eerlijke instelling van de 
constructivisten, die zich rond Stam verzameld hadden. Hij had 
aan Le Corbusier gevraagd om het manuscript van commen-
taar te voorzien.68 Naar aanleiding van de prijsvraag voor het 
Volkenbondpaleis schreef deze in de kantlijn: “Als Stam en Oud 
niet aan de inschrijving hebben meegedaan, komt dat doordat 
daarvoor bepaalde eigenschappen nodig zijn waarvan zij meen-
den er niet voldoende over te beschikken. Een dergelijk paleis 
is iets anders dan kleine huisjes.” Giedion nam deze aanvulling 
uiteraard niet over. Uit deze verwijzing naar beider bijdragen op 
Die Wohnung blijkt dat Le Corbusier behalve met Oud ook met 
de veel minder gezag hebbende Stam rekening hield. Hij wilde 
Giedions karakterisering afzwakken als zou Oud de vakman par 
excellence zijn en Stam de toekomstgerichte constructeur van het 
grote gebouw, omdat hij wist dat diens oordeel zwaar woog.69 
Le Corbusier erkende met dit wijzigingsvoorstel – weliswaar 
impliciet – de verdiensten van Stam als architect, door de kwalifi-
catie af te zwakken, maar niet tegen te spreken. 
Het congres op La Sarraz werd met een gekostumeerd feest 
afgesloten. (afb. 17) Lachend hieven de congresgangers de 
champagneglazen. 
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Stam aanvaardde bemoedigd de terugreis en probeerde Müller 
Lehning nog eens voor de fusie te winnen. Deze schreef een week 
later aan Van Eesteren: “’s Avonds trachtte Stam me te overre-
den de uitgave te staken, daar hij het internationale tijdschift 
voor Europa garandeerde.”70 Müller Lehning was echter na al het 
touwtrekken teveel op zijn hoede om zich te laten overhalen. Hij 
schreef aan Bart de Ligt: “Het grootste gevaar is Giedion. Deze 
kaper is reeds meer dan een jaar op de kust. Wees zeer voorzich-
tig met hem. (...) Hij zou misschien reeds een blad hebben uitge-
geven – in de geest van i 10, althans wat de kunst betreft – wan-
neer de holl architektuur-medewerkers van i 10 niet geweigerd 
hadden mee te werken zolang i 10 nog bestaat. (...) je begrijpt dat 
als ik niet de hoofdredactie in handen houd vroeg of laat de poli-
tiek in het gedrang komt.”71 
Stam besprak de plannen met Müller Lehning en Van Eesteren.72 
Enkele dagen later schreef hij de laatste een briefje: “Ik voor 
mij geloof van verdere medewerking aan i 10 te moeten afzien. 
Groeten ook van de vrouw.”73 Waarschijnlijk achtte hij de kansen 
voor i 10 verkeken.  
Giedion en Müller Lehning werden daarna door De Ligt met Füssli 
bijeengebracht om over samenwerking te spreken.74 Na alle ver-
wikkelingen was dit hun eerste ontmoeting. De lucht klaarde niet. 

NAAR EEN VILLA VAN LE CORbuSIER 
Vanuit La Sarraz was Stam eind juni 1928 over Parijs naar 
Nederland teruggekeerd. Hij logeerde in Parijs bij Mondriaan.75 
Stam ging ook bij Alfred Roth langs, op het atelier van diens 
werkgever Le Corbusier op de rue de Sèvres.76 Roth had van 
Le Corbusier nog voor het einde van het congres een telegram 
ontvangen, dat zeven woorden telde: “Laat geen enkel project 
aan Stam zien.”77 Le Corbusier had blijkbaar weet van Stams voor-
genomen bezoek en wilde geen pottenkijkers bij zijn project voor 
het Centrosoyus-gebouw. Dit verenigingsgebouw zou na veel 
moeite in 1936 in Moskou tot stand komen.78 
Roth wist dat de spanning tussen de beide architecten was opge-
lopen. Le Corbusier hield Stam bovendien voor een communist 
en daarmee voor een risico. Roth verwachtte Stam op dezelfde 
morgen als een Russische gezant, die voor zijn ministerie op 
de voortgang van het plan toezag. Hij stelde de diplomaat snel 
tevreden, zodat deze vertrokken was voordat Stam arriveerde. 
Deze vroeg hij honderduit over La Sarraz om zo de aandacht af te 
leiden van de ontwerpen, die Stam niet te zien kreeg. 
Wel stelde Roth Stam voor om de volgende dag, zondag 1 juli, 
samen Mondriaan uit te nodigen om de onlangs voltooide Villa 
les Terrasses van Le Corbusier te bezichtigen, een luxueuze villa 
in de Parijse voorstad Garches.79 Tegen de verwachting in liet de 
kunstenaar zich overhalen en eenmaal aangekomen bleek ook 
de verraste eigenaar inschikkelijk. Tijdens de rondgang doorbrak 
Mondriaan enkele keren zijn zwijgen. Hij kon zich niet vinden in 
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Le Corbusiers afgeronde vormen en vond diens handschrift te 
dominant. Bovenal was volgens hem het horizontale ten opzichte 
van het verticale overgeaccentueerd. Stam was evenmin erg 
ingenomen met deze architectuur, maar hield in bijzijn van hun 
gastheer zijn commentaar voor zich. Terug vaarde het gezelschap 
per passagiersschip over de Seine. Mondriaan, die ondanks de 
zomerse warmte een donker driedelig pak droeg, dommelde weg. 
Aangekomen in Parijs werd hij gewekt en op een terras gelaafd. 
Een zeldzame foto toont Mondriaan en Stam in een geanimeerd 
gesprek. (afb. 9) In gezelschap van de architecten keerde de schil-
der terug naar de rue de Départ. 
Twee maanden later zou Mondriaan opnieuw de villa Les 
Terrasses bezichtigen, nu in gezelschap van Sophie en El 
Lissitzky.80 Le Corbusier had in L’Esprit Nouveau over Lissitzky 
gepubliceerd en hem met Malevich en Tatlin als “de drie meest 
vermetele en inventieve personen op het terrein van de kunst en 
design in de Sovjet-Unie” geprezen.81 Lissitzky van zijn kant vond 
Le Corbusiers architectuur niet levensvatbaar.82 In een artikel 
citeerde hij bewoners, die klaagden dat hun villa interessanter 
was om te bezoeken dan om er in te wonen. Le Corbusier was 
kortom een modefiguur en het epitoom van westerse decadentie. 
Meer vrienden van Stam keerden zich tegen hem. Hij werd aange-
vallen door Giedion, omdat hij zich door rijke opdrachtgevers liet 
belonen.83 De Tsjechoslowaakse architectuurcriticus Karel Teige 
bleek al even vijandig.84 Stam daarentegen zou Le Corbusier wel 
bekritiseren, maar nooit afvallen. 

Ondanks alle onervarenheid en verschillen van inzicht veroverde 
het CIAM zich een plaats. De vereniging bood jonge architecten 
de mogelijkheid om hun ideeën op internationaal niveau met 
collega’s uit te wisselen, wat het CIAM al bestaansrecht gaf.85 
Daarmee was echter het voortbestaan nog niet verzekerd. De 
intensieve onderlinge samenwerking maakte het CIAM afhankelijk 
van een kleine groep gelijkgezinden, die uiteraard elk hun eigen 
sympathieën en antipathieën hadden.86 De lat lag hoog: Karl 
Moser noemde de Verklaring van La Sarraz oppervlakkig, Gropius 
sprak van dilettantenwerk.87 De oprichting van de organisatie 
was een prestatie, die te danken was aan de gezamenlijke inzet 
van de deelnemers. De architecten wilden het probleem van de 
volkshuisvesting onder ogen zien. Daarvoor moest het CIAM in 
een politiek en cultureel diep verdeeld Europa zijn weg vinden.88 
Gezien de linkse stellingnames had het CIAM grote moeite om 
gehoor te krijgen bij de industriëlen en staatslieden, wier steun 
onontbeerlijk was. Toch zou het met radicale oplossingen in huis-
vesting en stedenbouw revolutionaire invloed op het collectieve 
leven krijgen.
Le Corbusier was van meet af de spilfiguur van het CIAM. Giedion 
klaagde dat hij zich gedroeg als een hogepriester, maar zelf con-
stateerde hij vergenoegd dat de weg was vrijgemaakt voor open 
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debat en onafhankelijk onderzoek. Stam had hem op zijn wenken 
bediend door de Cinq Points met elan te bestrijden.89 Omgekeerd 
moet Le Corbusier voor hem méér dan een rivaal geweest zijn. 
Stam zal zich opgetrokken hebben aan deze financieel onafhanke-
lijke architect, die ruimte voor zijn genialiteit opeiste. 
In de wandelgangen van het congres werd besproken, dat 
Stam een moeilijk karakter had. Giedion had na afloop aan Oud 
geschreven, dat hij “in geen enkele binding” met Stam stond.90 
Over Stams verhouding tot Berlage zei hij overigens later: “In La 
Sarraz behandelde Mark Storm (een alias van Mart Stam) de oude 
Berlage erg grof.” – een opmerking die zonder context is vastge-
legd.91 Mocht hij dit terecht hebben gezegd, dat lijkt Stam Berlage 
net als Le Corbusier als passé te hebben neergezet om zichzelf als 
man van de toekomst te positioneren. Van Eesteren schreef zijn 
verloofde Frieda Fluck daarentegen: “Stam was in Sarraz (con-
gres). Hij was zondag bij mij. Het moet daar toch heel interessant 
geweest zijn. Het is goed dat hij als Nederlander daar aanwezig 
was.”92 
Van Eesteren kon op zich met Stam uit de voeten, maar vroeg 
zich af of hij wel praktisch kon samenwerken en hij bekende aan 
Giedion: “(…) voor zover ik Schmidt heb leren kennen schijnt 
deze mij positiever te zijn dan Stam.”93 In de wijze waarop Stam 
afspraken had genegeerd, de publiciteit rond de verklaring naar 
zich toe had getrokken en plotseling alle samenwerking met 
i 10 had stopgezet om zich bij Giedions tijdschriftplannen aan te 
sluiten, zag Van Eesteren zijn twijfel bevestigd. Fluck vertrouwde 
hij toe: “(…) maar Stam is echter zo onberekenbaar, dat hij deze 
samenwerking altijd verstoort (slechts vergeefs). Nou zou dat niet 
erg zijn, wanneer hij geen flinke kerel zou zijn.”94 Dat Van Eesteren 
met Stam decennia lang vruchtbaar zou samenwerken, was toch 
vooral aan zijn werkhouding te danken, want hij bleef zich steeds 
constructief opstellen. 
Ondanks deze rimpels in de vijver is Stam om zijn harde wer-
ken geprezen.95 Hij zocht naar praktische oplossingen voor de 
kwesties die speelden, deelde zijn theoretische kennis en kwam 
met constructieve voorstellen die brede steun verwierven. Hij 
was kortom een gedelegeerde geworden met wie rekening werd 
gehouden.96 Met Schmidt en zijn delegatie zou hij zich op de 
volgende congressen laten gelden, waarmee de ABC-campagne 
voor de kleine woning slaagde.97 Giedion juichte deze “draai naar 
links” toe.98 De inzet van Stam voor het CIAM zou zijn loopbaan 
een gunstige wending geven.99 
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Nadat Mart Stam enkele maanden als zelfstandig architect in 
Rotterdam gewerkt had, emigreerde hij medio augustus 1928 met 
zijn gezin naar de Weimar Republiek. Een week eerder had hij 
Werner Moser geschreven:1 

“ Zooals je misschien van Herta of van je Vader zult hebben 
gehoord gaan we verhuizen naar Frankfurt. Ik heb daar 
voorloopig een flinke opdracht en mij zijn voor de toekomst 
meerderen toegezegd: meer dan men af zal kunnen. Ik heb in 
de komende maanden een bebouwingsplan te maken voor 
een volkswijk met ± 1700 woningen een project voor den 
bouw van 500 woningen van zeer klein type. Men wil indien 
mogelijk daarmee reeds in November beginnen te bouwen. 
Je begrijpt dat mij dit wel een beetje te veel is en ik graag 
met iemand samen deze omvattende opgave zou aanpakken. 
(…) In ieder geval, ik zou je willen vragen of je misschien mij 
enkele maanden zoudt kunnen assisteren.” 

Stam kon aan de Hellerhof gaan werken in opdracht van Ernst 
May, de stadsarchitect van Frankfurt am Main die hem in het 
voorafgaand najaar op Die Wohnung had benaderd.2 Dankzij 
May kreeg het functionalisme in Frankfurt gestalte.3 In deze 
handelsstad heerste een ernstige woningnood die uit de Eerste 
Wereldoorlog was voortgekomen. De particuliere woningbouw 
was om economische redenen sterk teruggelopen, zodat de 
overheid deze taak op zich moest nemen.4 May ontwikkelde 
hier vanaf 1925 het nieuwe Frankfurt, een tienjarenprogramma 
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voor grootschalige sociale woningbouw op basis van de ideeën 
van het Nieuwe Bouwen, waarvoor hij bij voorkeur de nieuwste 
bouwconstructies, -materialen en -productiemethoden benutte. 
In deze periode was ‘nieuw’ een modewoord, dat met een nieuwe 
start na de oorlog werd geassocieerd. May had zelfs geprofe-
teerd: “Een nieuwe grote ordening bereidt zich voor.”5 Toch was 
hij eerder een pragmatisch denker; hij dankte zijn aanstelling aan 
zijn organisatietalent en doortastendheid. Zijn dictatoriale natuur 
klonk door in het maxime dat in rode letters boven zijn bureau 
geschilderd was: “Houd het kort”.6 De roem begon hem naar zijn 
hoofd te stijgen. 
May kwam voort uit de tuinstadbeweging en zag de metropool 
dan ook als een negatief verschijnsel. Hij was een tegenstander 
van de concentrisch groeiende stad en streefde naar een satelliet-
model, dat door de lagere grondprijzen buiten de bebouwde kom 
was ingegeven en arbeiders in staat stelde om buiten het cen-
trum wonen. De Siedlung hoorde een oase van rust te zijn, een 
verwerkelijkte utopie.7 
Voor dit project waren verschillende architecten aangetrokken, 
onder wie Max Taut, Werner Hebebrand, Walter Schwagenscheidt, 
Hans Schmidt en Grete Schütte-Lihotzky – de eerste Oostenrijkse 
architecte en de enige vrouw in dit gezelschap. May had de 
breedheid van visie om meer buitenlandse architecten in te 
zetten, waaronder Stam.8 Diens komst leidde echter tot pro-
test op de stedenbouwkundige afdeling van de gemeente, 
ongetwijfeld vanwege zijn schokkend moderne bijdrage aan 
de Weissenhofsiedlung.9 Stam trad binnen Mays organisatie 
zelfstandig op; deze constructie werd vaker toegepast. Na wat 
touwtrekken zou hij inderdaad vernieuwende voorbeelden van 
kostenbewuste standaardbouw tot stand brengen. Deze ontwer-
pen namen de laatste twijfel weg dat hij tot de toonaangevende 
modernistische architecten behoorde.

DE WOONWIjk HELLERHOF
Aan de stadsranden van Frankfurt kwam fabrieksmatig geprodu-
ceerde, maar fantasierijke woningbouw tot stand. De Hellerhof 
zou deel gaan uitmaken van één van de vijftien Siedlungen.10 
(afb. 58 en 59) Hier realiseerde Stam 1.194 woningen. Vanwege 
deze opdracht richtte hij met Werner Moser het bureau Stam und 
Moser Architekten op, waar de laatste vanuit Zürich deel van ging 
uitmaken.11 
Nu kon Stam strokenbouw toepassen; de verkaveling die hij als 
de meest consequente vorm van open bebouwing zag.12 Deze 
opzet had hij steeds voor ogen gehad, omdat hij zichtlijnen naar 
de horizon wilde creëren.13 De “Zeilenbau” werd in Frankfurt 
wetenschappelijk ontwikkeld, opdat elke woning optimale licht-
inval zou krijgen. Stam kwam tot een indeling, waarbij de voor-
gevels van de huizenblokken tegenover elkaar stonden waarmee 
hij binnentuinen creëerde. Het stramien van twee etageblokken 
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met een klein afsluitend blok haaks erop werd een kenmerkende 
factor in zijn stedenbouw.14 De meest gunstige oriëntatie voor 
deze geografische breedte bleek de richting van noordnoordwest 
naar zuidzuidoost voor de rijen, met woonkamers en keuken aan 
de westelijke zijde en slaapkamers en sanitair zoveel mogelijk aan 
het oosten, waarbij de woon- en slaapgedeelten werden geschei-
den. Omdat woonblokken van vier bouwlagen veel voorkwamen, 
was deze oriëntatie extra belangrijk.15 In verband hiermee werd 
de afstand tussen de gebouwen aan de bouwhoogte aangepast. 
Zoals alle wijken kreeg de Hellerhof groene open ruimten en 
platte daken. Maar de wijk onderscheidde zich toch, omdat de 
etagewoningen ingingen tegen de doctrine van May, die rijen 
eengezinswoningen met een tuin voorstond.16 Ook paste May 
ambachtelijke bouwonderdelen toe, terwijl hij radicalisme en 
machine-esthetiek meed. 
De Hellerhof ligt ten noorden van een doorgaande weg. Haaks 
daarop werden de rijen flats gebouwd. Op de kruising van deze 
weg en een singel werd een plein ingericht. De lage gebouwen 
aan de zuidzijde hebben terugliggende loggia’s in een prachtige 
ritmiek, die aan de huizenrij van Oud in de Weissenhofsiedlung 
herinnert. De kleurschema’s – witte gevels, grijze raamkozijnen en 
rood-wit gestreepte zonweringen – werden door Hans Leistikov 
ontworpen en geven de huizenrijen structuur. Deze schema’s 
blijven binnen de locale traditie, maar verwijzen ook naar het 
constructivisme. 
In het ontwerp voor de wijk werden normalisatie, prefabricage 
en, zoals gezegd, nieuwe wetenschappelijke inzichten toegepast. 
In Frankfurt werden de mogelijkheden van beton uitputtend 
onderzocht, zodat in de Hellerhof lokaal gefabriceerde dragende 
betonplaten konden worden toegepast.17 De woningen voor 
vierpersoonshuishoudens meten 45-50 m2 en hebben een keuken, 
bad, balkon en wijkverwarming. De huren bedroegen ongeveer 
twintig procent van het maandinkomen van een fabrieksarbei-
der. Stam prees de woningen als volgt aan: “Zij krijgen voor 
weinig geld veel gemoedelijkheid.”18 Hier raakte hij aan een 
belangrijk uitgangspunt voor de Hellerhof. Zijn huizen in de 
Weissenhofsiedlung hadden badkamers, die groter waren dan 
de slaapkamers die hij nu kon inpassen. Toch wist hij een wijk te 
realiseren die niet alleen goed oogde, maar ook comfortabele 
woningen bood. 
De Hellerhof stond vrijwel direct sterk in de belangstelling. 
Sigfried Giedion sprak opnieuw van een succes.19 Vanwege de 
strokenbouw was de wijk architectonisch van grote invloed. Dit 
principe werd in veel Duitse woningbouwprojecten toegepast 
en ook elders in Europa overgenomen.20 De Hellerhof zou mede 
dankzij het enthousiasme van Ben Merkelbach de woningbouw in 
Nederland sterk beïnvloeden.21 Een andere landgenoot van Stam, 
Willem van Tijen, kwam zich oriënteren.22 Met beide architecten 
zou Stam nog lang samenwerken. 
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Ook de Amerikaanse activiste Catherine Bauer, die zich voor 
betere huisvesting voor de laagstbetaalden inzette, wilde de 
verrichtingen in Frankfurt van dichtbij meemaken.23 Zij nam hier 
deel aan een driedaagse cursus voor de Frankfurter Kurse für 
Neues Bauen, die door honderdvijftig studenten werd gevolgd. 
Verschillende architecten van het ontwerpersteam deelden hier 
hun inzichten, waaronder Richard Neutra en Stam. Bauer vond 
deze twee architecten visionair en bewonderde hun werk. Als 
persoon sprak Stam haar het meeste aan, omdat ze Neutra teveel 
op zichzelf gericht en saai vond. Daarop schreef zij een artikel over 
het nieuwe Frankfurt voor het tijdschrift Fortune, dat zij uitwerkte 
tot Modern housing. Dit boek verscheen in 1934 en kreeg tot in 
het Witte Huis invloed. 
Bauer wijst er in de eerste plaats op, dat winstbejag een goede 
woningbouw in de weg staat.24 Ook ziet zij het als een voor-
waarde, dat iedere wooneenheid maar één eigenaar en een eigen 
bestuur heeft. De functionalisten hadden in haar ogen de nood-
zaak om met schaarste om te gaan tot een deugd verheven. De 
tendens om steden cirkel na cirkel uit te breiden was doorbroken; 
de Siedlungen waren nieuwe, verspreide eenheden. Zij merkt 
op, dat woningen nergens zo geslaagd gesitueerd waren als in 
Frankfurt.25 
Tijdens haar studiereis door Europa stelde Bauer vast, dat hier 
sinds de Eerste Wereldoorlog vier miljoen woningen zonder 
winst oogmerk gebouwd waren in een gebied met nauwelijks 
meer inwoners dan de Verenigde Staten, die slechts twintigdui-
zend van dergelijke woningen telde.26 Mede dankzij haar inzet 
werd de volkswoningbouw in de VS een publieke zaak. Dat deson-
danks de woningbouwideeën van Stam daar niet aansloegen, kan 
niet los gezien worden van de sterke voorkeur van Amerikanen 
voor een vrijstaande woning.27

Over het creatieve proces dat Stam tot deze woningbouw bracht, 
is een uitspraak van hem bekend. 
“Morgen beter” zou hij tegen Heinz Rasch opgemerkt hebben.28 
Aan deze zeldzame getuigenis uit eerste hand zou zijn derde 
echtgenote Olga Stam-Heller toevoegen: “Zichzelf – zijn eigen 
scheppen – stelde hij onophoudelijk meedogenloos bloot aan de 
scherpste zelfkritiek.” Stam heeft ook gezegd: “Als je niet aan jezelf 
twijfelt, kun je geen goede architect zijn.”29 Hij werd benijd om het 
gemak waarmee hij tot schijnbaar eenvoudige oplossingen voor 
complexe ontwerpproblemen kwam, maar in de uitvoering van 
zijn ontwerpen stelde hij hoge eisen aan zichzelf. Dit perfectio-
nisme zou tot een beroepsdeformatie leiden, die hem moeilijk in 
de omgang maakte. 

OuDERENHuISVESTING HARRy uND EMMA buDGE-HEIM
Informeel had May Stam meerdere opdrachten in het vooruitzicht 
gesteld. Inderdaad ontwierp Stam samen met Moser het ontwerp 
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Kollektiv voor de ouderenhuisvesting Budge-Heim, die naar de 
stichters Harry und Emma Budge vernoemd is. (afb. 57) Het werd 
half september 1928 verkozen door een jury, waarin ook May zitting 
had.30 De stichters waren joods en wilden menswaardige wonin-
gen bouwen voor de verarmde middenstand van hun stad, chris-
telijk dan wel joods. Als gevolg van de geldontwaarding kampte 
het project met een groot financieel tekort, dat de gemeente hielp 
oplossen. De architecten die aan de prijsvraag voor de nieuwbouw 
deelnamen waren zonder uitzondering jong. Beter dan de geves-
tigde namen konden zij zich in de vereisten vinden. 
Het ontwerp van Stam en Moser won dus de prijsvraag, maar 
Stam schreef Moser dat hij alom “heel afwijkende gezichten” zag, 
zonder dat te verklaren.31 Er werd tegen deze verkiezing bezwaar 
gemaakt, omdat alleen architecten die in Frankfurt geboren waren 
of er langer dan vier maanden woonden mochten deelnemen – 
Moser noch Stam voldeed aan dit criterium. May eiste dat het 
ontwerp desondanks werd uitgevoerd.32 Stam wilde niets nalaten 
om de opdracht binnen te halen en schreef Moser, dat alle archi-
tecten bij de prijsuitreiking moesten zijn. Hij maande hem om 
het vliegtuig naar Frankfurt te nemen. Hij dacht daarbij enkele 
zetten vooruit: “INDIEN ALTERSHEIM GEBOUWD WORDT – neem 
je opdrachten mee en kom naar Frankfurt.”33 Om dezelfde reden 
werd het ontwerpteam uitgebreid met de architect Ferdinand 
Kramer en een Bauhausstudente, Erika Habermann, beiden uit 
Frankfurt. Tot een daadwerkelijke samenwerking kwam het niet: 
Habermann stapte al snel op en Kramer zou na een reeks van 
meningsverschillen een vergeefse gang naar de rechter maken.34 
Het Budge-Heim, een huisvesting voor honderd meest alleen-
staande ouderen, werd vanaf maart 1929 in tien maanden 
gebouwd. Het bejaardentehuis werd met het oog op uitbreiding 
ontworpen. Om een moderne accomodatie tot stand te brengen 
– met name wat de oriëntatie van de kamers betrof – kreeg het 
hoofdgebouw een H-vorm. Daarmee is dit ontwerp schatplichtig 
aan de T-vormige plattegrond die Moser voor een onuitgevoerde 
ouderenopvang in Zürich toepaste. 
Moser trok zich na de voltooiing van het ontwerp terug, waarop 
Stam de bouw leidde zodat de uitvoering duidelijk zijn signatuur 
kreeg. Begin 1929 kwam de al even genoemde Merkelbach uit 
Nederland over om bij de bouw te assisteren.35 Tot spijt van Stam 
keerde hij twee maanden later alweer terug, omdat zijn bestuurs-
functie in de architectenvereniging De 8 hem opeiste.36 Daarop werd 
een ingenieur in dienst genomen, met wie de bouw werd voltooid. 
Voor één keer is bekend welke vergoeding Stam ontving. Voor 
de realisatie van het Altersheim kreeg het Buro Stam-Moser 
Architekten 5.4% (basis) + 1.5% (bouwtoezicht) van RM 830.000 is 
RM 48.970. Ook is een kasboek uit deze periode bewaard geble-
ven, dat echter maar kort gebruikt werd. De boekingen tonen aan 
dat reizen, blauwdrukken en een Erika-typemachine Model 5 de 
hoogste onkostenposten vormden.37 



161

Het nieuwe FrankFurt 

Giedion, die met Stam bevriend was geraakt, legde de laatste 
werkzaamheden vast. Hij portretteerde Stam als een rijzige man 
in de kracht van zijn leven. Er is vaak opgemerkt, dat in deze 
periode de persoonsverheerlijking bloeide. Giedion, die zichzelf 
als historicus zag, droeg sterk aan zijn verering bij.38 Maar archi-
tecten als Stam toonden zich ook zelfbewust, bijvoorbeeld door 
hun naam tot een beeldmerk te maken, net als Le Corbusier een 
pseudoniem te kiezen of hun naam betekenisvol uit breiden, 
zoals Ludwig Mies van der Rohe.39 Het logo van Stam dat hij 
in februari 1925 had ontworpen, is daar dankzij het felle rood 
en de hoog opvlammende ‘t’ ook een voorbeeld van.40 (afb. 
31) In eigen kring waren Le Corbusier en Mies van der Rohe 
niet minder dan helden, omdat zij als onafhankelijke en recht-
vaardige leidersfiguren gezien werden en vooral omdat zij een 
hoger doel nastreefden. Maar ook Walter Gropius, J.J.P. Oud, 
Stam en eerder Antonio Sant’Elia waren zich bewust van hun 
heldenstatus. 
Bij gelegenheid van de oplevering zette May het Budge-Heim 
prominent op de cover van Das Neue Frankfurt, het sprankelende 
tijdschrift over zijn programma van sociale woningbouw, dat 
Stams beide bouwprojecten zou uitlichten.41 Stam genereerde 
ook zelf publiciteit door Ilse Bing en Ella Bergmann-Michel in te 
huren. Bing fotografeerde sinds kort de moderne architectuur 
in Frankfurt. Haar fotoreportage van Stams werk voor Das Neue 
Frankfurt werd internationaal overgenomen.42 Een andere foto, 
Mein Schatten mit Architekt, toont haar slagschaduw naast die 
van Stam op een gevel in de Hellerhof. De duizelingwekkende 
hoeken, platte vlakken en de sterke schaduwwerking maken deel 
uit van de beeldtaal, die de Nieuwe Fotografie en het Nieuwe 
Bouwen gemeen hadden. De internationale verspreiding van 
architectuurfoto’s werd steeds belangrijker en hielp het beeld van 
moderne architectuur te populariseren.  
Bing ontwierp een fotocollage, waarmee ze Stam een ode bracht. 
(afb. 64) Ze beeldt hem tegen de achtergrond van zijn ontwerpen 
uit als een losjes schetsend genie en als een visionair, die over 
een spoorbaan lopend zijn volgelingen de weg wijst. In 1930 trok 
Bing naar Parijs om daar als fotografe naam te maken.
Stam had haar bij Bergmann-Michel geïntroduceerd, die in een 
oude verfmolen bij Frankfurt woonde. Hier troffen kunstenaars als 
Arp, Höch, Lissitzky, Moholy-Nagy, Zwart en Schwitters elkaar.43 
De laatste had in i 10 gesignaleerd, dat Bergmann-Michels aqua-
rellen in een van Stams woningen op de Weissenhofsiedlung wer-
den geëxposeerd.44 Van origine een constructivistisch kunstenaar, 
ging zij in het taaleigen van de Nieuwe Zakelijkheid fotograferen 
en filmen. Zij maakte in opdracht van Stam een documentaire 
over de Budge-Heim, wo wohnen alte leute, die in 1932 in premi-
ère ging. De korte film opent met een impressie van een armoe-
dig huishouden dat in schril contrast staat met de glans van het 
ruime en gezellige bejaardenhuis, die naar de aanwijzingen van 
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Stam in “zachte en delicate” beelden gefilmd moest worden.45 
Bergmann-Michel herinnerde zich:46 

“ Op een dag kwam de architect Mart Stam met het voorstel 
om een film te maken over het Budge-bejaardenhuis dat 
hij, Moser en Kramer gebouwd hadden. (…) Ik regisseerde 
de film op basis van een script dat ik samen met Mart Stam 
had geschreven. Het gebouw had licht en zon in grote, aan-
gename ruimtes. Het was voltooid in 1929 [1930, SJ] en was 
naar Frankfurtse normen erg modern en bood alle comfort 
voor de ouderen. Zo werd het bejaardenhuis gefilmd, en het 
welzijn van de oudjes werd getoond. (…) Na de eerste verto-
ning tijdens een matinee-voorstelling bij de bond Het Nieuwe 
Frankfurt, samen met de films Die neue Wohnung van Hans 
Richter en Abbruch und Aufbau van Wilfried Basse merkte de 
Frankfurter Zeitung toen op dat het een geslaagde demon-
stratie van culturele film was geweest.”

Het opmerkelijke bejaardenhuis kwam in de schijnwerpers te 
staan en werd overwegend positief ontvangen, omdat esthetiek 
en functionaliteit erin versmolten waren. Giedion nam het nog 
onvoltooide gebouw op in zijn handleiding voor woninginrichting 
Befreites wohnen, met als kommentaar: “Met eenvoudige mid-
delen wordt een sfeer bereikt die ver afstaat van de gebruikelijke 
geur van bejaardentehuizen.”47 Befreites wohnen kwam enkele 
weken voor het tweede CIAM-congres uit.48 
Ook Bauer was lovend over de Budge-Heim: “Het bejaardenhuis 
van Mart Stam in Frankfurt en dat van Häsler in Kassel zijn twee 
van de mooiste en compleetste moderne gebouwen in Europa, en 
om ze te beschrijven zou een frase uitgevonden moeten worden 
die een andere gedachte oproept dan ‘tehuis voor ouden van 
dagen’.”49 Ook in de tentoonstellingscatalogus The International 
Style. Architecture since 1922 werd de Budge-Heim opgenomen, 
waarbij het kleurgebruik in het bejaardenhuis aandacht kreeg: 
“Wand boven het balkon is lichtblauw, en die eronder helder 
rood. Andere wanden en zuilen zijn wit.”50 Stams kleurgebruik is 
maar zelden zo concreet overgeleverd. 
Vooral de symmetrie en helderheid werden geprezen, maar ook 
“de perfecte constructie”.51 Een jaar later waaide echter tijdens 
een hevige storm een hoek van het dak.52 De constructiefout bleef 
zonder ernstige gevolgen, maar verschafte de opponenten van 
het Nieuwe Bouwen wel dankbare munitie. 

Onder grote tijdsdruk realiseerde het architectenbureau Moser 
en Stam een woonwijk en een bejaardentehuis. De Hellerhof 
kende de laagste huren van het nieuwe Frankfurt. Het deel van de 
Hellerhof dat in 1930-‘31 werd geprojecteerd maakte in deze peri-
ode 22% van de nieuwbouw uit, dankzij de hoge bouwsnelheid.53 
In Frankfurt werd de innoverende ontwerp- en bouwtechniek 
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van het Nieuwe Bouwen gezien als een teken van een nieuwe 
levenswijze. Zo sprak de Frankfurter Küche tot de verbeelding, de 
inbouwkeuken van Schütte-Lihotzky die in meer dan tienduizend 
woningen werd toegepast en die zij zelf als een belangrijke aanzet 
tot vrouwenemancipatie zag: “Iedere denkende vrouw moet de 
achterlijkheid van de huishouding zoals die tot nu toe gevoerd 
wordt ondervinden en daarin de ergste remming van haar eigen 
ontwikkeling maar ook van die van haar gezin erkennen.”54

Het nieuwe Frankfurt bleef echter een uitzondering in de Europese 
bouwpraktijk.55 Het functionalisme werd om de polemische mani-
festen en linkse politiek bekritiseerd. Bovendien waren de nieuwe 
bouwmethoden nog niet kostenbesparend en leidde de voorkeur 
voor glas tot hoge stookkosten. In de praktijk vormde boven-
dien niet het “lucht, licht en ruimte” de grootste opgave voor 
de woningbouw, maar het vrijmaken van kapitaal.56 Het speelde 
de architecten van het Nieuwe Bouwen tijdens het interbellum 
parten dat zij maar zelden een goede band met de betrokken 
instanties onderhielden, met als gevolg dat zij in de volkswoning-
bouw nauwelijks voet aan de grond kregen.57 Zo werd destijds 
slechts een half procent van de woningen in Duitsland, Frankrijk 
en Engeland naar hun ideeën gebouwd.58 Zelfs Frankfurt bereikte 
met twaalfduizend gestandaardiseerde woningen in 1925-’30 niet 
het aantal van twintigduizend gelijkwaardige traditionele wonin-
gen, die in 1919-’22 in Keulen werden gebouwd.59 Viel de kwanti-
teit tegen, wat de kwaliteit betreft kon het Nieuwe Bouwen maar 
één echte troef op tafel leggen: de strokenbouw. Het gezichtsbe-
palende platte dak, dat was bevochten “als een heilige koe, waar-
voor men zich desnoods zou laten arresteren”, werd daarentegen 
een mikpunt van kritiek.60 
De politieke steun voor May verzwakte naarmate de weerstand 
tegen het socialisme toenam. De omstandigheden voor de ste-
denbouw waren gunstig geweest: er was steun van de gemeen-
teraad, daadkrachtig bestuur, financiering en een goede samen-
werking met de Dienst Gemeentewerken. In minder dan vijf jaar 
werden vijftien Siedlungen gebouwd, waarbij ook voor de arm-
sten woningen werden gerealiseerd.61 Waar May zelf sprak van 
een “ogenschijnlijke mate van verwerkelijking”, werd zijn nieuwe 
Frankfurt ondanks de voortijdige stopzetting het paradepaard van 
het Nieuwe Bouwen.62 
De Beurskrach haalde door de verdere bouwplannen in Frankfurt 
een streep. In heel Duitsland raakte negentig procent van de 
architecten zonder werk. Nadat de crisis het eerst mogelijk 
maakte om wat al aanbesteed was met minder geld te bouwen, 
kwam op den duur de sociale woningbouw tot stilstand omdat 
beleggers niet langer in woningen in de lagere huurklassen wil-
den investeren.63

Niet zonder reden is opgemerkt, dat de crisis de genadeklap voor 
het Nieuwe Bouwen betekende. Het enthousiasme voor ratio-
nalisatie verdween, omdat de loonkosten zo sterk daalden dat 
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mechanisatie noch innovatie besparingen opleverden.64 In 1932 
verdienden bouwvakkers in de Weimar Republiek nog maar een 
kwart van wat zij vier jaar eerder in hun loonzakje kregen. De 
woningbouw kreeg als voornaamste doel om hun werkeloosheid 
te bestrijden. 
Het stedenbouwkundige experiment Frankfurt geldt net als die in 
Berlijn, Hamburg en Amsterdam als een belangrijk hoofdstuk uit 
de geschiedenis van het sociaal-democratische stadsbeheer. Deze 
directe band met de linkse politiek bleek in de Weimar Republiek 
echter de achillespees van deze stedenbouw. De Siedlungen 
maakten de politisering van de architectuur concreet en zouden 
in de nationaal-socialistische propaganda “gebouwd socialisme” 
gaan heten.65 Mays tienjarenplan werd na 1930 niet verder uitge-
voerd. Goldstein had de grootste satelliet moeten worden, maar 
bleef in de voorbereidingen steken. Inmiddels waren de centrale 
voorzieningen een zware last geworden. Ondanks de woningnood 
ontstond leegstand, zodat op de bouw van noodwoningen werd 
overgegaan. 
Onder deze omstandigheden realiseerde Stam een wijk en een 
bejaardenhuis, niet bij wijze van experiment maar in het kader 
van een vooraanstaand woningbouwproject, onder eigen naam 
en onder grote belangstelling.66 Terwijl hij op de toppen van zijn 
kunnen werkte, werd hij volkomen door zijn vak in beslag geno-
men, zoals uit een briefje aan “Beste” Oud blijkt: “Neem me niet 
kwalijk dat ik zoo zelden een teeken van leven geef. Zoo’n eerste 
jaar zelfstandig en in een vreemde stad is niet gemakkelijk (…).”67 
De prestatie om beide projecten binnen korte tijd te realiseren 
toont aan hoe geniaal Stam kon zijn.68 Bauer zag zijn architectuur 
als “een sociale kunstvorm, de uitdrukking van krachten die men-
sen bijeenhouden.”69 Hij had zich kunnen wijden aan zijn opgave: 
een antikunstzinnig, menselijk functionalisme.70 
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In veel opzichten beleefde Mart Stam in Frankfurt am Main 
het hoogtepunt van zijn loopbaan. De stad groeide uit tot een 
cultureel centrum, waar de avant-garde graag samenkwam. 
Le Corbusier en Joris Ivens voerden er het woord en eigenzinnige 
architecten als Max Taut en Stam zelf kregen gelegenheid om in 
dit “Mekka van het Nieuwe Bouwen” te bouwen.1

Behalve voor deze stedenbouw was Stam op veel andere ter-
reinen actief. Hij was nauw betrokken bij de congressen van 
het CIAM, ontwierp een villa in Praag, gaf gastcolleges aan het 
Bauhaus en kwam tot nieuwe meubelontwerpen. Tijdens deze 
periode van ongekende dadendrang zette echter de belangrijkste 
economische crisis uit de moderne geschiedenis in. Het CIAM-
congres dat Ernst May organiseerde, werd op 24 oktober 1929, 
Zwarte Donderdag, geopend.

DIE WOHNuNG FüR DAS ExISTENZMINIMuM,  
HET TWEEDE CIAM-CONGRES

Dit CIAM-congres vond in Frankfurt plaats, omdat hier gelegen-
heid was om gebouwen te bezoeken die naar de ideeën van het 
Nieuwe Bouwen waren gebouwd.2 Voor dit eerste werkcongres 
was op La Sarraz nog geen thema vastgesteld. Daarom werd eerst 
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een gedelegeerdenbijeenkomst gehouden.3 In een voorbereidende 
commissie (het zogeheten CIRPAC) werd het thema huisvesting en 
met name de kleine woning voor het congres gekozen.4 De naam 
van het congres, Die Wohnung für das Existenzminimum, werd 
aan Giedions bauen in frankreich ontleend. Le Corbusier wilde de 
fysieke en technische aspecten van deze woning agenderen. Met 
dit doel voor ogen werd de westerse woningnood in kaart gebracht 
door de deelnemers uitgebreide vragenlijsten te laten invullen.5 
Op het congres zouden niet alleen de rationalisatie, maar ook de 
collectivisatie van het huishouden aan de orde komen. Er werd 
gezocht naar methoden om verschillende huishoudelijke taken 
gezamenlijk te organiseren, zoals het koken van voedsel en het 
opvangen van kinderen. Voorts werd de samenstelling van de groe-
pen en afvaardigingen besproken. Stam vond nationale vertegen-
woordigingen haaks staan op het karakter van CIAM; hij zag liever 
alleen de meest waardevolle krachten in het CIRPAC vertegenwoor-
digd. Het compromis kwam van Le Corbusier, die een extra gedele-
geerde zonder stemrecht voorstelde. 
Er werd gezocht naar een samenwerkingsvorm, waarmee het 
CIAM meer kon bereiken dan de bestaande architectencongres-
sen.6 Sigfried Giedion benadrukte dat de nieuwe architectenver-
eniging een wapen tegen de reactie moest worden. Het ging er bij 
het tweede congres niet alleen om, om “de feitelijke balans van 
de woningnood op te maken maar ook naar de oorzaken en de 
oplossing ervan te vragen.”7 Zowel Le Corbusier als Giedion sprak 
zich uit tegen een massaal congres, omdat de groep avant-gar-
distisch moest blijven.8 Le Corbusier zou dit congres overigens 
aan zich voorbij laten gaan. Hij hield zich wel vaker onbereikbaar, 
omdat hij zich niet teveel aan organisaties wilde verbinden: “(…) 
welnu, we moeten individuen blijven. Om het anders te formule-
ren (God bewaar me!) kunste naars, onafhankelijk, anarchisten, in 
staat conven ties te doorbreken.”9 

Het congres zette zich aan de opgave om de bouw van zoveel 
mogelijk kleine woningen te stimuleren. May presenteerde het 
concept van het bestaansminimum, dat een kernbegrip van het 
modernisme zou worden. Opnieuw werden Le Corbusiers Cinq 
points gepresenteerd. Hij had zijn positie tegenover de radicale 
functionalisten in een open brief in het Engelse tijdschrift The 
Studio verduidelijkt. Deze brief werd in Bouwkundig Weekblad 
Architectura overgenomen.10 Hij noemde de functionalisten hier 
“dichters van staal en glas”: “De functionalisten stellen dat de 
z.g. architectuur niet bestaat (er bestaan alleen functies) (…). Een 
buitenstaander zou kunnen opmerken, (…) dat deze theoreti-
sche  p u r i s t e n in werkelijkheid fijne en talentvolle architecten 
zijn, beeldende kunstenaars wier woorden een hartstocht voor 
een  m o o i e  architectuur verbergen.” 
Inmiddels had Le Corbusier de top van zijn roem bereikt, maar hij 
was ook tot een omstreden figuur uitgegroeid.11 Als geen ander 
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verstond hij de kunst om vakgenoten in schandalen te betrekken. 
Giedion schreef in december 1928 aan Walter Gropius: “Je weet 
hoezeer ook ik Corbusier bewonder, maar ik heb het idee dat hij 
de gehele onderneming enigszins te veel ziet als persoonlijke zelf-
verheerlijking en vroeger of later zal dat ongetwijfeld uitdraaien 
op een breuk.”12 
De ABC-groep voerde onverminderd campagne voor kleine 
woningen en voor stedenbouw tegen lage kosten, opnieuw 
gesteund door Karl Moser.13 Stam en Schmidt hadden hun repu-
tatie als expert op dit terrein gevestigd omdat zij talent en brutali-
teit toonden, maar ook omdat ze bereid waren om hard voor hun 
ideaal te werken. Zij groeiden uit tot prominente leden. Terwijl zij 
vooral laagbouw voorstonden, wilde Gropius hoogbouw agende-
ren. Schmidt, Stam en anderen maakten hier bezwaar tegen en na 
een stemming werd Gropius’ voorstel uit de notulen geschrapt.14 
De congresgangers konden het echter ook verder over weinig 
eens worden, zodat de rationele oplossing van de woningnood 
niet dichterbij kwam. Besloten werd om op een volgende bij-
eenkomst op de kleine woning terug te komen, maar dan beter 
onderbouwd. Ongetwijfeld stelde dit uitstel Stam teleur. Wel wer-
den de statuten van het CIAM goedgekeurd.15 
Ter gelegenheid van het congres werd in het Werkbundshaus een 
gelijknamige tentoonstelling georganiseerd, in samenwerking 
met de Frankfurter Oktobergruppe – een recent door de architect 
Adolf Meyer opgerichte kunstenaarsvereniging, waarvan Stam 
bestuurslid werd. Onder zijn invloed kreeg deze organisatie 
dezelfde structuur als Opbouw.16 Stam woonde de bijeenkomsten 
in Café Faust geregeld bij. 
Op de tentoonstelling werden ontwerpen van CIAM-leden ano-
niem, op dezelfde schaal en op groot formaat tentoongesteld: een 
radicaal nieuwe opzet. De vergelijking van deze 207 plattegronden 
maakte de standaardisatie mogelijk, waarmee de woningnood 
bestreden kon worden.17 Wat Stams bijdrage betreft is bekend, dat 
hij twee studies voor plattegronden uitwerkte.18 (afb. 60) 
De succesvolle tentoonstelling reisde langs verschillende 
Europese steden. Het publiek had vooral aandacht voor de vorm-
geving met niet-natuurlijke bouwmaterialen, zoals beton, glas en 
staal. De catalogus sloeg ook aan, ondanks het geïmproviseerde 
karakter ervan.19 Dat Stam aan deze uitgave bijdroeg blijkt uit de 
rechtszaak, die de architect Anton Brenner aanspande tegen de 
samenstellers, waaronder Stam.20 Brenner eiste een vermelding 
in het colofon, maar verloor het proces. 
Nog steeds was de Duitse deelname aan het CIAM een zorg voor 
de organisatie. Nadat May Der Ring gebrek aan medewerking had 
verweten, wilde Sigfried Giedion Stams gerespecteerde positie 
in Frankfurt benutten om hem deze organisatie van binnenuit te 
laten ontmantelen.21 Gropius liet hem echter weten dat Stam zich 
al zo kritisch over Der Ring had uitgelaten, dat hij geen gehoor 
zou krijgen. De deelname van de onderling verdeelde Ring bleef 
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onzeker, totdat de nationaal-socialisten de Duitse inbreng in het 
CIAM zouden beëindigen en vervolgens, in 1933, de loge tot 
opheffing zouden dwingen. 

DE VILLA PALIČkA
Tijdens zijn verblijf in Frankfurt ontwierp Stam de Praagse Villa 
Palička.22 (afb. 65) Tsjechoslowakije was in het interbellum een 
dynamisch en op technologie georiënteerd land. Stam had sinds 
zijn Berlijnse tijd contacten met de Tsjechoslowaakse avant-garde 
onderhouden.23 Karel Teige vertaalde enkele van zijn artikelen om ze 
in het tijdschrift Stavba (Bouw) te publiceren.24 Nadat Stams werk 
in Stuttgart door de Praagse architect Oldřich Starý was opgemerkt, 
werd hij als enige buitenlander uitgenodigd om hier een huis te 
ontwerpen.25 In 1932 werd namelijk een woningbouwtentoonstel-
ling van de Tsjechoslowaakse Werkbund gehouden, in een buiten-
wijk van Praag. Het concept van deze Babasiedlung was gebaseerd 
op de Weissenhofsiedlung, maar in Praag waren de woningen voor 
de bemiddelde middenklasse bedoeld. De villa Palička was voor 
een gezin met twee kinderen bestemd en werd privaat gefinancierd. 
Stam stuurde een plattegrond en een perspectieftekening op. Hij 
paste de garage aan het steile perceel aan, maar hij zag niet toe op 
de uitvoering. De villa werd in 1932 voltooid. 
De woning staat op een helling met een weids uitzicht over de 
stad en de rivier. Stam hield rekening met de vaak voorkomende 
ochtendnevel door de slaapkamers op het zuiden te richten. Het 
gebouw met drie woonlagen staat op kolommen, met de entree 
boven een garage. De draagconstructie is steeds van de omkleding 
gescheiden, waardoor een helder stramien ontstaat. Deze open 
betonskeletbouw, de gestucte wanden en de visuele voortzetting 
van de vensters in de windschermen zijn vertrouwde thema’s in 
Stams oeuvre. De villa is bovenal een visuele ervaring; niet alleen 
door het ritme van de binnen- en buitenruimten, maar ook omdat 
het bouwblok lijkt te zweven. Vanwege de ingrijpende wijzingen in 
het ontwerp zou Stam afstand nemen van het resultaat.
Na deze villa zou Stam alleen nog voor zichzelf alleenstaande 
woningen ontwerpen. 

GASTDOCENT OP HET bAuHAuS 
Stams toch al veelzijdige activiteiten in Frankfurt werden verder 
uitgebreid. Gropius, die nog steeds het Bauhaus leidde, deed 
hem het aanbod om aan deze kunstschool een architectuurafde-
ling op te zetten. Het Bauhaus was een van de weinige moderne 
kunstscholen in Europa en gold inmiddels als hét centrum van 
de avant-garde.26 Uit het dagboek van Gropius’ echtgenote Ise 
blijkt, dat de Bauhaus-directeur Stam meer dan eens benaderde.27 
In april 1926 waren de eerste gesprekken gevoerd, waarvoor 
Stam mogelijk naar het Bauhaus afreisde. Deze reis zou, zoals zal 
blijken, onderdeel van een juridische steekspel worden. Hoewel 
Stam zeker belangstelling voor deze school had, sloeg hij het 
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aanbod toch af, wellicht omdat hij zijn werk als architect wilde 
laten prevaleren.28 Hij had echter op dat moment geen werk- of 
opdrachtgever en woonde met Leni bij zijn ouders in. Mogelijk 
speelde mee, dat hij het peil van het onderwijs op deze kunst-
school niet goed genoeg vond.29 
Nadat de conservatieve gemeenteraad van Weimar het Bauhaus 
gedwongen had om te verhuizen, werd de opening van het door 
Gropius ontworpen schoolgebouw in Dessau in december 1926 
een gebeurtenis die door de culturele elite van Europa werd 
bijgewoond. Ise Gropius leidde Stam rond, met de wens van haar 
echtgenoot om hem te contracteren in het achterhoofd. Zij memo-
reerde haar indrukken in haar dagboek:30 

“ De beste indruk maakte op ons eigenlijk Stam, aan wie Gr 
[Gropius, SJ] nog eenmaal met klem verzocht om toch de 
leiding van de architectuurklas over te nemen, hij wees dit 
echter opnieuw af, omdat hij geen liefde voor het onderwijs 
kent. Hij werkt nu met Van der Vlugt samen. Gr is erg op hem 
gesteld en ook qua karakter lijkt hij zeer aangenaam te zijn.”

Stam liet zich niet overhalen. Mogelijk had hij inmiddels hoge ver-
wachtingen van zijn nieuwe werkgever, het bureau Brinkman & 
Van der Vlugt.31 Daarop benaderde Gropius Hannes Meyer voor de 
functie: “stam wil niet uit nederland weg en heeft zich na langdu-
rig aarzelen bij mij afgemeld.”32 
In het begin van 1928 beëindigde Gropius na negen jaar zijn 
directoraat. Links-radicale studenten hadden de school inmiddels 
praktisch onbestuurbaar gemaakt.33 Ludwig Mies van der Rohe 
was niet bereid om hem op te volgen, waarop Meyer, die inder-
daad in plaats van Stam de afdeling bouwkunde had opgezet, de 
directie op zich nam.34 Nadat de verhuizing van het Bauhaus het 
onderwijs al praktischer had gemaakt, betekende het aantreden 
van Meyer als directeur een nog drastischer ommekeer. De “filo-
sofisch-marxistische” architect, die veel Bauhaus-werkstukken 
“sectarisch, esthetisch en zelfs antroposofisch Bauhaus-gefröbel” 
had gevonden, schoof de kunstschool dichter in de buurt van 
Neue Sachlichkeit, zodat het programma verzakelijkte en het 
bouwkundig onderwijs meer ruimte kreeg.35 De opleiding oriën-
teerde zich in het bijzonder op de woningbouw.36 Meyer raakte 
echter met veel van zijn docenten in conflict. Moholy-Nagy, 
Breuer en anderen namen ontslag; functionalisten zoals Hans 
Wittwer en Ludwig Hilberseimer vervingen hen. Rond deze tijd 
heette het Bauhaus een “wespennest” en een “gekkenhuis”.37 In 
conservatieve kringen waarschuwden moeders hun kinderen dat 
ze zich moesten gedragen, omdat ze anders naar het Bauhaus 
gestuurd zouden worden.
Bij de overdracht had Gropius er bij Meyer op aangedrongen 
om Stam tenminste als docent te werven. Deze werd in maart 
1928 met een nieuw aanbod benaderd.38 Hij weigerde een vaste 
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aanstelling maar was wel bereid om enkele cursussen te geven, 
profiterend van de korte reistijd tussen Dessau en Frankfurt. In 
het volgend studiejaar werd hij gastdocent elementaire bouw-
leer en stedenbouw. Zo kwam hij in contact met een school-
systeem dat streefde naar een band met de industrie, om te 
komen tot gebruiksvoorwerpen die vanuit een engagement tot 
stand kwamen. Zijn portret verscheen op de cover van bauhaus 
zeitschrift für gestaltung, samen met het indrukwekkende lera-
renkorps van dit studiejaar.39 (afb. 66) Hij heeft twee reeksen 
colleges verzorgd, in juli 1928 en in januari 1929, in totaal zes 
weken.40 
Al tijdens zijn eerste college schokte Stam zijn gehoor.41 Hij sprak 
zich uit tegen schilderkunst, die hij “Quatsch” en burgerlijk-de-
cadent noemde. Net zozeer keerde hij zich tegen elke vorm van 
esthetica, tegen het onbewuste en intuïtieve en ook tegen de 
villa’s die in de Weissenhofsiedlung waren gebouwd. Bij een 
trein is iedere wagon gelijk, wat goed functioneert, zo hield hij 
de studenten voor en vroeg hen waarom woningen niet als deze 
wagons geconstrueerd konden worden. Er werd direct stevig 
over zijn collectivistische ideeën gedebatteerd. Hij zag bewoners 
niet als individuen maar als anonieme grootheden die gehuisvest 
moesten worden, zo luidde de kritiek.42 Voor tegenargumenten 
toonde hij zich echter ongevoelig en hij bleek weinig inschikkelijk, 
een manier dan doen die hij zich steeds meer eigen zou maken. 
Toch gaven deze colleges Stam de ruimte om zijn opvattingen aan 
die van de studenten te toetsen.
Stam heeft op verzoek van Meyer het Plan Verkeersknooppunt 
Hofplein bij het vak bouwtheorie doorgenomen.43 Ook behan-
delde hij zijn ontwerp voor een bedrijfsgebouw voor de firma 
Van Berkel, dat hij in mei 1928 voltooide.44 (afb. 54) Deze strenge 
visie maakte hij op eigen titel. Er ontstond een discussie, omdat 
de symmetrie in het grondplan tegen de assymmetrie inging, die 
de moderne architectuur propageerde. Voor Stam waren beide 
uitwisselbaar: “Alleen de functie dicteert de vorm.”45 
Dat Stams ontwerpen een ‘naakte waarheid’ uitdrukten, bracht 
hem dichtbij de visie van Meyer die streefde naar woningbouw 
zonder uiterlijk vertoon.46 Beiden wilden de sociale behoeften met 
technische innovatie tegemoet treden.47 Stam pleitte voor goed-
kope oplossingen:48 

“ wij moeten uit iedere opgave het constructief-noodzakelijke 
halen en dit noodzakelijke op de eenvoudigste en meest 
efficiënte wijze oplossen. het constructieschema kiezen wij 
echter zo, dat het vele mogelijkheden biedt en maximaal veel-
zijdig levensvatbaar is. (…) het leven duldt geen representa-
tie, geen monument, geen symbool, geen M-kunst. het staat 
alleen oplossingen van noodzakelijke opgaven toe waarmee 
men de mens dienen kan.”
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De studenten kregen verschillende bouwopdrachten waaronder 
ook prijsvragen. Zo gaf Stam leiding aan een collectieve opdracht 
voor het ontwerp van een Berlijnse woonwijk. Een zeldzame getui-
genis, hoe deze gastcolleges verliepen, kwam van Philipp Tolzinger. 
Hij typeerde Stam “als een vriend met een jongere vriend”, zoals 
hij met hem en andere studenten omging.49 Er kwam een foto in 
omloop van uitgeputte studenten, die over hun werktafels in slaap 
waren gevallen.50 Onder Meyer ontwierpen studenten ook meubels 
met gestandaardiseerde maten, gemaakt van goedkope houtsoor-
ten, bedoeld voor grote oplagen. Stam maakte deel uit van een 
werkgroep, die meubelontwerpen ontwikkelde.51 De student Peer 
Bücking ontwierp in dit kader de stoel ti 200 van multiplex. Stam 
verwachtte veel van dit goedkope materiaal en zou Bückings vond-
sten in zijn eigen ontwerpen toepassen. 
Stam was op het Bauhaus in de gelegenheid om zijn contacten 
in de kunstwereld aan te halen. Ook leerde hij de architect Johan 
Niegeman kennen, die hier als docent werkte.52 Niegeman zou 
nog lang met hem samenwerken. 
In bauhaus zeitschrift für gestaltung werd Stam afgebeeld in een 
dubbelportret met de kleinste medewerker van het Bauhaus, 
staand bij de beroemde glasgevel. Hij poseerde in de fotostudio 
voor Lotte Beese, die zijn colleges stedenbouw volgde. Ze portret-
teerde hem innemend door alleen zijn lachende gezicht en lange 
handen te laten uitkomen. (afb. 18) 
Beese was in een Pruisisch gezin uit de middenklasse geboren.53 
Zij bleek al snel weinig burgerlijk in haar hang naar avontuur. Na 
de oorlog was het gezin verarmd, maar haar ouders gaven haar 
desondanks een kleine toelage voor het Bauhaus. Ze legde zich toe 
op fotografie, waar ze veel waardering voor zou krijgen.54 Meyer 
haalde haar over om bouwkunde te gaan studeren.55 Beese en de 
getrouwde directeur kregen een verhouding, die zijn toch al pre-
caire positie verder in gevaar bracht. Op zijn verzoek verliet zij de 
opleiding. Deze ontgoocheling liet diepe wonden bij haar achter.56 
Stam zou het bij de weinige gastcolleges laten. Ondanks een 
kritische brief aan Meyer, die hij een maand na de laatste cursus 
schreef, had hij het lesgeven als positief ervaren.57 Het contact 
met de opleiding die het modernisme was toegewijd, had zijn 
reserves enigszins weggenomen. Het gastdocentschap zou een 
grote invloed op zijn leven krijgen, omdat hij nog lang met het 
Bauhaus geassocieerd zou blijven. Deze kunstschool zou namelijk 
een diepgaande revolutie in het kunstonderwijs teweeg brengen. 
Stam was echter te kort aan de opleiding verbonden geweest om 
het ontwerpen daar blijvend te beïnvloeden. 

MEubELONTWERPEN 
In de Frankfurtse periode toonde Stam opnieuw aspiraties als 
meubelontwerper. Een installatiefoto van Der Stuhl is een veel-
zeggende momentopname van zijn ontwikkeling in dit vakgebied. 
(afb. 67) Deze kleine, deels overgenomen tentoonstelling in de 



172

Hoofdstuk 16

Kunstgewerbeschule van Frankfurt werd in maart 1929 mede 
door hem georganiseerd.58 In de tijd gezien was het concept 
van deze tentoonstelling heel opmerkelijk. Voor de gelegenheid 
waren negentig stoelen bijeengebracht, waaronder een metalen 
caféstoel die uit één stuk gestanst was.59 Het waren industrieel 
vervaardigd producten, “die ook voor het eenvoudige huishouden 
toegankelijk zijn.”60

De zeldzame foto toont deze stoelen waarboven schilderijen van 
Mondriaan hangen. Stam zat in de jury van Der Stuhl en had 
ervoor gezorgd, dat achttien van zijn doeken de wanden sierden, 
naast werk van Gris, Léger en Baumeister.61 Het ging om niet-ver-
kochte doeken uit Duitsland en recent werk. Stam werd zelf eige-
naar van Mondriaans meest recente schilderij, Compositie met 
rood zwart blauw en geel uit 1928. (afb. 68) Mondriaan schreef 
erover: “Dit voorjaar heb ik dankzij Stam in Frankfurt enke le wer-
ken verkocht. Het doek waar u zo van hield heeft hij zelf gekocht 
voor 3000 francs. Hij verdient nu een beetje en het is heel aardig 
van hem om aan mij te denken.”62 
Mondriaan wilde ondanks geldgebrek niet aan iedereen ver-
kopen. El Lissitzky getuigde in een brief aan zijn moeder van 
Mondriaans geldnood:63 

“ Lieve Moeder, ik had een plezierige reis, maar op de 31e kreeg 
ik een kaart, doorgestuurd vanuit Davos, met het nieuws dat 
Tilly Brugmann [Brugman/SJ] uit Den Haag kwam om mij 
een dagje te bezoeken op 1 februari. Ik kwam terug op de 2e 
en toen was ze er al. Ze zat aan het ontbijt met Mondriaan in 
Parijs toen uw brief aankwam aangaande de verkoop voor 
1200 franken. Ze beschreef hoe Mondriaan op één been 
dwars door de studio sprong. Het was de eerste keer dat ze 
hem zó zag. Hij laat groeten en nodigt me uit bij hem te loge-
ren wanneer ik naar Parijs ga. De zaak Mondriaan Doesburg 
wordt te onaangenaam om met woorden te beschrijven.”

De band met Van Doesburg werd overigens hersteld.64 
Mondriaans afzet bleef klein; vrienden kochten het meeste 
werk.65 Net als Stam verkocht Sophie Lissitzky-Küppers zijn 
schilderijen: “Piet Mondriaan, de Nederlandse schilder (...) had 
op mijn verzoek een aantal van zijn doeken naar mij opgestuurd 
in Zwitserland. De douane-beambte liet mij ze onbelast naar 
Duitsland uitvoeren toen ik hem vertelde dat het geen schilderijen 
waren, maar voorbeeld-ontwerpen voor borduurwerk.”66 Zo ver-
wierf het Provincialmuseum Hannover Mondriaans eerste werk in 
een Duitse publieke verzameling. 
De foto van Der Stuhl toont onder de Mondriaans een rij stoelen. 
Een nieuw prototype van Stam staat tussen Mies van de Rohes 
MR-stoel en Breuers stoel B 5. (afb. 62) Even verderop staat 
Rietvelds beugelstoel. Uiterst links staan de caféstoelen van plaat-
ijzer opgestapeld. Niet op foto vastgelegd, wel geëxposeerd was 
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een armstoel van Stam.67 Volgend op het succes van de achter-
pootloze stoel had hij deze ontwerpen voor achterpootloze stoe-
len ontwikkeld.68 Deze Kragstuhl en Armlehnsessel pasten in vorm 
en kleur bij de kragende stoel van Die Wohnung, maar hadden elk 
twee raamwerken als basis, omdat de zit- en de potenconstructie 
gescheiden waren.69 Zo toonden deze creaties hun economische 
en constructieve uitgangspunten.70 Stam had de constructie van 
het frame willen verbeteren, maar ze zaten slecht omdat ze erg 
instabiel waren.71 Bovendien werd de strenge lijnvoering van zijn 
eerste stoel gemist.72 Hij verwierf op deze ontwerpen een patent, 
maar het ontwerpen van meubels bleef voor hem een bijzaak, die 
hem in de eerste jaren na Der Wohnung weinig bezighield.73 
De productie van zijn ontwerpen kwam echter dichterbij, toen 
Anton Lorenz rond 1929 in zijn leven kwam. Als bedrijfsleider van 
Standard-Möbel Lengyel & Co was Anton Lorenz een onderne-
mend man. Deze Berlijnse meubelfabriek was twee jaar eerder 
door Marcel Breuer en anderen opgericht. Stams eerste meubels 
waren er geproduceerd.74 Lorenz, die net als Breuer Hongaar was, 
had eerder aardrijkskunde en geschiedenis gedoceerd en was 
naar Duitsland gekomen omdat zijn echtgenote er als operazan-
geres een contract kreeg. Hij ontwikkelde zich als zakenman én 
als ontwerper en kreeg al snel de leiding over de fabriek. Omdat 
hij toekomst in de achterpootloze stoel zag, bood hij Mies von der 
Rohe een contract aan – tevergeefs. Hij wisselde dagelijks ideeën 
en ervaringen uit met Breuer, tot deze zich in 1928 uit het weinig 
florerende bedrijf terugtrok om naar de firma Gebrüder Thonet 
over te stappen. 
Stam wilde de laagstbetaalden nuttige en sobere meubels bie-
den.75 Destijds verdiende een ijzergieter of machinemonteur RM 
(Reichsmark) 40-50 per week. Waar de Thonet-stoel A7 RM 14 
kostte, kwamen de nieuwzakelijke meubels veel duurder uit: stoel 
B 5 van Breuer kostte RM 40 en de Freischwinger van Mies van 
der Rohe zelfs RM 65. De achterpootloze stoel en armstoel van 
Stam waren met RM 25 respectievelijk RM 45 de voordeligste op 
Der Stuhl. 
Hij probeerde onder meer kosten te besparen door op metaalbuis 
te bezuinigen en kreeg een patent op een prototype waarin korte 
afvalstukken toegepast konden worden.76 Zijn vormgeving ging 
daarmee wel tegen de trend in de stalen meubels in. Voor hem 
moest een goed stoelontwerp tot een goed staande, stabiele en 
prettig zittende stoel leiden; het uiterlijk deed er minder toe.77 Hij 
verzette zich tegen de “interieuresthetiek”, die bij de inrichting 
van gebouwen kwam kijken.78 Lorenz vond zijn ontwerpen echter 
niet salonfähig genoeg en nam ze niet in zijn assortiment op.79 
De band tussen Stam en Lorenz zou lang stand houden, ook, 
maar niet alleen omdat beiden profijt hadden van hun samen-
werking. Waar Stam het experiment zocht, keek Lorenz naar de 
afzetmogelijkheden. 
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Het ontwerp van Stams eerste achterpootloze stoel was inmiddels 
met kleine variaties wereldwijd geplagieerd. Ook de ontwerpen 
van Mies van der Rohe en Breuer waren ongeremd gekopieerd en 
bewerkt. Hun stoelen golden als “Kollektive Kunst”, wat zij als een 
vorm van sociaal engagement zagen. Zo schreef Stam: “wij moeten 
ons ervan bewust zijn, dat wij slechts een klein deel van een groot 
organisme zijn. wij zijn geen uitverkoren persoonlijkheden, geen 
kunstenaars voorzien van een aureool, maar individuele leden van 
een massa van vele miljoenen, wij moeten werken en produceren, 
precies zoals onze medemensen, zoals de arbeider in de fabriek 
en die in de steengroeve.”80 Stam roept op tot solidariteit met de 
minderbedeelden met een egalitaire samenleving voor ogen. Zijn 
dwingende schrijfstijl vormt goed proza, maar met zijn tomeloze 
energie, imposante lengte, helblauwe ogen en bezwerende stem 
moeten zijn gastcolleges op het Bauhaus fascinerend zijn geweest. 

Bij zijn eerste stoel had Stam te maken gekregen met twee 
nieuwe tendenzen in de fabricage: de marketing en de ontwikke-
ling van een juridische praktijk. De trend “van modernistisch naar 
modisch” van de achterpootloze stoel was nauwelijks ingezet, of 
het auteursrecht ervan werd betwist.81 
Vanouds is betwijfeld of de eerste toepassing van het schragende 
principe op het conto van Stam kwam of dat van Breuer.82 Drie 
prototypen, waaronder die voor de stoelen L 33 en L 34 die op 
Stams principe gebaseerd waren, waren door Standard Möbel 
in 1928-‘29 ontwikkeld (het derde model is onbekend gebleven). 
Thonet kocht deze fabriek in april 1929, inclusief de rechten op 
enige modellen van Breuer.83 Zo werd deze firma de grootste 
producent van buismeubels van het land. Het bedrijf had echter 
geen octrooi op de “Stam-stoel”. Lorenz had de rechten op deze 
drie modellen van deze overdracht uitgesloten om ze zelf te kun-
nen produceren. Thonet claimde in 1929 dat ze van Breuer waren, 
wat Lorenz ontkende.84 In mei 1929 bezocht Stam Lorenz op diens 
uitnodiging in Berlijn. Een maand later droeg hij zijn rechten 
op de achterpootloze stoel aan Lorenz over, waaronder die op 
zijn vroege modellen.85 Ook zegde hij Lorenz toe dat hij aan zijn 
meubels zou blijven werken. Lorenz verwierf zo het alleenrecht 
om deze stoelen in productie te nemen en te verhandelen. Hij zou 
op Stams uitvindingen patenten aanvragen en diens ontwerpen 
verbreiden. Stam bedong een maandelijkse vergoeding van één 
procent van de omzet.86 Hoewel er geen cijfers bekend zijn, is dit 
tot een aanzienlijk bedrag opgelopen.87 
Lorenz hoefde zich nu over de claim op de prototypen geen 
zorgen meer te maken. Hij weigerde om aan Thonet de stoelen 
L 33 en L 34 over te dragen. Dit bedrijf startte daarop de productie 
van Breuers stoel B 33, die sterk met het prototype L 33 overeen-
kwam.88 De B 34 van Thonet (Breuer) was het vroegere model L 34 
van Standard-Möbel (Stam). Er ontstond een overgangssituatie, 
waarin beide fabrieken deze stoelen produceerden. 
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Lorenz koos als ondernemer het offensief door in september 1929 
de firma Desta op te richten, waarvan hijzelf behalve eigenaar ook 
directeur werd.89 Desta werd de tweede fabrikant van de achter-
pootloze stoel: deze firma produceerde stoel L 33 onder de naam 
ST 12 en stoel L 34 als SS 32.90 Bovendien daagde Lorenz Thonet 
voor de rechter, rond juli 1929.91 Inzet was de vraag of Stam als 
bedenker van een idee bescherming van het auteursrecht mocht 
verwachten.92 In deze vier jaar lange procesgang stond niet het 
feitelijke ontwerp centraal.93 De rechtszaak aan het lagere hof van 
het Landesgericht Berlijn draaide om de erkenning van de kunst-
zinnige vorm, omdat een patent alleen de technische prestatie 
beschermt. De rechters moesten de rechten van de ontwerper 
beschermen en bepalen, wie deze stoel mocht produceren. Eerst 
stelde de klager dat het auteursrecht van Stam geschonden werd. 
Thonet zag daarentegen het buigen van buizen als een techniek, 
die niet onder het auteursrecht viel. Naar verluidt stonden de 
rechters perplex, toen zij het casus belli te zien kregen.94 Zij beves-
tigden desondanks dat de stoel Stams zelfstandige creatie was, 
waarmee Lorenz de rechtszaak won.95 Thonet zou in beroep gaan. 
Stam heeft de rechtszittingen niet bijgewoond.96 Lorenz zou zijn 
zakelijke belangen blijven behartigen en in eerste instantie ook 
zelf zijn stoelen produceren. Bovendien zag hij toe op de kwali-
teit van meubels die anderen naar het concept ontwierpen. Met 
gebruikmaking van Breuers patenten op de ontwerpen van Stam 
werden varianten ontwikkeld, waarvan de tekeningen naar de 
laatste gingen om ze te corrigeren.97 Zo trok Stam een ontwerp 
dat Breuer een lichte knik aan de rugleuning had gegeven, weer 
recht: waar andere ontwerpers zitcomfort nastreefden, hield Stam 
de rechthoekige vorm aan.98 (afb. 77) Lorenz controleerde de pro-
cedure om productielijnen te vernieuwen. Hij vond Thonet slordig 
omdat deze firma de laatst geproduceerde stoel als maatstaf 
hanteerde, wat namelijk enige tolerantie in stand hield. Hij dwong 
een vormtest af, waarmee verschillen werden rechtgetrokken.99 
De overwinning op Thonet was nog lang niet het einde van de 
juridische strijd om deze stoel.100 Stam zou hier echter zelf weinig 
aandacht aan besteden, noch aan het eigenlijke ontwerpen van 
meubels zelf. Tekenend is, dat hij Lorenz niet tevoren informeerde 
over zijn vertrek naar de Sovjet-Unie.101 Hij vergat zelfs belangrijke 
machtigingen voor patenten te ondertekenen. 

i 10 EN 2e TENTOONSTELLING ARCHITECTuuR,  
SCHILDERWERk, bEELDHOuWWERk 

In het verhardende politieke klimaat in Europa maakten vooruit-
strevendheid en modernisme plaats voor een defensieve houding 
tegenover de opkomende fascistische en stalinistische dictatu-
ren.102 Tegelijkertijd verminderde de waardering voor vormen 
van abstractie en voor het Nieuwe Bouwen.103 i 10 werd na twee-
eneenhalf jaar ondanks driehonderd abonnees en de steun van 
velen in juni 1929 opgeheven, wat als een teken werd opgevat 
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dat het revolutionaire elan, dat de kunst van het afgelopen decen-
nium richting had gegeven, wegebde.104 De cultuurfilosoof Jan 
Rogier noemde i 10 achteraf: “(...) een van de kostbaarste bezit-
tingen van socialistische cultuur”. Van Doesburg had het daarente-
gen maar “vegetarisch-spiritualistische middelmaat” gevonden.105 
Stam had na zijn inspanningen voor dit tijdschrift op La Sarraz 
alleen nog zijn kopij over het Volkenbondpaleis ingeleverd. Van 
zijn kant lijkt Müller-Lehning ertoe te hebben bijgedragen dat 
Stams werk in het Amsterdamse Stedelijk Museum geëxposeerd 
werd op de tweede A.S.B.-tentoonstelling. Nog steeds leidden 
Alma, Bendien, Rädecker en Toorop de A.S.B.-groep. Door i 10 
kregen deze organisatoren een beter contact met modernistische 
architecten.106 Dat Van Eesteren en Stam werden uitgenodigd, 
doet de invloed van Rietveld en Oud vermoeden al had Toorop het 
initiatief tot Stams deelname genomen. 
In de week van de Krach – de laatste oktoberweek van 1929 
– opende 2e tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeld-
houwwerk in het Stedelijk. In de tuinzaal werd met tekeningen, 
plattegronden en vooral veel foto’s de recente bouwkunst in 
beeld gebracht. Van tien Nederlandse architecten werd uitgebreid 
werk getoond: het bureau Brinkman & Van der Vlugt, Duiker, 
Van Eesteren, Elling, Klijnen, Van Loghem, Oud, Van Ravesteyn, 
Rietveld en Stam. De laatste was eens te meer de jongste in het 
gezelschap en hij werd zoals vaker als enige met zijn voor- en 
achternaam aangeduid, waarmee hij zich wilde onderscheiden. 
Hoewel leeftijdgenoten binnen de hogere sociale klasse elkaar 
in de jaren twintig begonnen te tutoyeren, bleef het gebruik van 
voornamen nog lang tot de intieme kring beperkt.107 Evenmin 
ondertekenden veel architecten met hun voornaam. Stam zou zijn 
perspectieftekeningen echter geregeld met “Mart.” signeren en 
later de punt weglaten.
De architectuurafdeling van de tentoonstelling bestond voorna-
melijk uit foto’s en getekende ontwerpen, maar ook werden er 
meubels getoond en ook dit keer baarden de stalen buismeubels 
opzien. De recensent van het communistische dagblad De Tribune 
zag het zo: “De stalen stoel is de stoel der toekomst. Tot die over-
tuiging zijn wij gekomen, hét massa artikel, dat tot de goedkoope 
en practische meubels moet gaan behooren.”108  
Verschillende bouwwerken die tegenwoordig tot de canon van 
de Nederlandse architectuur behoren, werden hier voor het eerst 
aan een breed publiek getoond: het sanatorium Zonnestraal en 
de Nirwanaflat van Duiker, de Van Nellefabriek (in aanbouw) en 
ook het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam van dat jaar. 
Daarnaast figureerden er veel buitenlandse architecten in de rei-
zende tentoonstelling van de Duitse Werkbund, Neues Bauen, die 
een jaar eerder bij Opbouw te zien was geweest. Toch zette de archi-
tectuur niet de toon, omdat de figuratieve kunst nieuwe betekenis 
kreeg. Carel Willink ging Oud en Sybold van Ravesteyn beïnvloe-
den, architecten van A.S.B. zochten naar nieuwe toepassingen van 
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ornamenten. Het enige abstracte werk was dat van Mondriaan.109

De recensent Jan Engelman deed een poging om de beweging 
te duiden: “De A.S.B. maakt een weinig den indruk, te lijden aan 
modernisme à tors et à travers, aan een verlate behoefte om door 
middel van kunstwerken sociaal epoque te maken.”110 De “overda-
dige en chaotische” presentatie maakte de pennen los. Verbanden 
tussen de bouwkunst en de vrije kunsten werden nauwelijks 
gelegd, hooguit mocht “Een Rietveld (…) alleen de werken van 
een Mondriaan en een Van der Leck in z’n interieurs toelaten.” 
Ouds huizenrij op de Weissenhofsiedlung werd beschreven, even-
als het werk van Duiker en Van Eesteren. De dagbladpers merkte 
Stam niet op. 
Het was de laatste manifestatie van de A.S.B.-groep. Daags na de 
opening gingen Toorop en Müller Lehning in Parijs wonen.111 

RATIONELLE bEbAuuNGSWEISEN, HET DERDE CIAM-CONGRES 
Stam was nauw betrokken bij de voorbereiding van het derde 
CIAM-congres, dat in november 1930 in Brussel zou worden 
gehouden. Op het congres was met dit doel het CIRPAC samen-
gesteld met als leden Barbe, Bourgeois, Gropius, May, Pineau 
en Schmidt. Zij kwamen voorafgaand aan het Brusselse congres 
meermalen bijeen.
De eerste voorbereiding vond plaats in het atelier van 
Le Corbusier, begin februari 1930.112 May en Gropius waren 
verhinderd en Stam werd gevraagd om de laatste te vervangen. 
De gastheer gaf aan dat er aanvullend onderzoek naar de weten-
schappelijke ontwikkelingen rond de kleine woning nodig was. 
Hij verwees naar het werk van Moisei Ginzburg in de Sovjet-Unie 
en beval hem als nieuw lid van het CIAM aan. Stam zag wei-
nig in dit voorstel en wilde liever in kaart brengen wat de leden 
bezighield. Zo werd na Le Corbusiers afwezigheid op het tweede 
congres de woordenstrijd hervat. Volgens Stam was diens utopi-
sche weg vruchteloos gebleken, zodat het nu tijd was om de weg 
van de directe resultaten in te slaan. Le Corbusier repliceerde: 
“Ik noem utopieën implementering, omdat ik vaak utopieën 
implementeer.”113 
De commissie stemde met beide voorstellen in. Daarna bepleitte 
Stam mede namens May de voordelen van strokenbouw, die 
kostenbeperking en massaproductie mogelijk maakte.114 Er werd 
overeengekomen dat het komende congres in het teken van de 
zogeheten rationele woonwijk zou komen te staan. Opnieuw 
werd tot een tentoonstelling besloten. Nu bediscussieerden 
Le Corbusier en Stam of bestaande projecten dan wel toekom-
stige mogelijkheden moesten worden tentoongesteld, waarop de 
commissie opnieuw voor beide opties koos en Stam de leiding 
over de tentoonstellingscommissie kreeg. Vervolgens werd vast-
gesteld dat de werkgroepen maar langzaam op gang kwamen, 
zodat andermaal voor een enquête onder de leden werd geko-
zen. Stam was bereid om deze samen met Schmidt op te stellen. 
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Le Corbusier stelde ook voor om het volgende congres in Moskou 
te houden, wat in beraad genomen werd. Nadat een volgende 
suggestie van hem afgewezen werd, dreigde hij opnieuw om zich 
terug te trekken. Maar zover kwam het niet. 
In een tweede zitting van dit voorbereidende comité, dat eind mei 
opnieuw in Parijs plaatsvond, werd voor het komend congres 
het thema stedenbouw vastgesteld. De opzet en het programma 
werden besproken. Ook werd bekendgemaakt, dat May, Meyer, 
Schmidt en Stam naar Moskou zouden afreizen.115 Van Eesteren 
volgde Stam in het CIRPAC op.116 Zo deed Stam afstand van zijn 
gevestigde positie in het CIAM, naar zou blijken voorgoed. 
Victor Bourgeois was de gastheer van het derde congres. Voor 
de groepsfoto poseerde een gezelschap van 93 personen.117 Nog 
steeds had het CIAM geen actieprogramma, maar de stedenbouw 
had ieders belangstelling. De reikwijdte van het onderzoek naar de 
kleine woning werd tot de wijk en de stad verbreed. Het congres 
richtte zich nu ook op heel specifieke aspecten van de stedenbouw, 
zoals hygiëne en seriële productie.118 De doeltreffendheid van 
verschillende bouwhoogten werden besproken, maar bij gebrek 
aan praktische ervaring bleven de meningen sterk verdeeld. Het 
congres betekende de doorbraak van zowel strokenbouw als hoog-
bouw. Vervolgens droeg Gropius Van Eesteren als opvolger van 
Moser voor. Van Eesteren dankte de voorzittershamer aan zijn veel-
belovende stedenbouwkundige werk. Zijn benoeming was voor 
velen onverwacht, maar hij bleek als voorzitter boven de partijen te 
kunnen staan en vormde een bindende factor.119 

Teige deed verslag van de resultaten van het onderzoek naar de 
positie van de woning van het bestaansminimum.120 In zijn som-
bere conclusie riep hij op tot een sociale en politieke revolutie. 
Het congres volstond echter met vast te stellen dat het grootste 
deel van de stedelijke bevolking geen gezonde woning heeft die 
in verhouding tot het inkomen betaalbaar is. 
De ABC-groep had op dit congres grote invloed uitgeoefend, 
dankzij de inzet van Meyer, Schmidt en Stam.121 Zij werden 
gezien als leiders van de avant-garde, die waardevolle ideeën 
inbrachten. Direct na afloop van het congres kondigden zij hun 
vertrek naar de Sovjet-Unie aan, wat een sensatie veroorzaakte. 
Hun gebaar werd als moedig en ambitieus geprezen. Ter ere van 
de pioniers werd besloten om het volgende congres inderdaad in 
Moskou te houden. 
Opnieuw konden maar weinig conclusies uit het CIAM-congres 
getrokken worden, maar in mei 1931 verscheen wel het congres-
verslag Rationelle Bebauungsweisen. Hierin publiceerde Gropius 
de studie ‘Laag- middelhoog- of hoogbouw?’, waarin hij uiteen-
zette dat bij woningbouw naast economische ook psychische en 
sociale eisen kwamen kijken. Eén van zijn voorbeelden was de 
Hellerhof. Laagbouwwoningen met een tuin vond hij als mini-
mumwoning onverantwoord. 
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Er is beweerd dat Meyer, Lissitzky en Stam rond 1929 een cam-
pagne tegen Le Corbusiers esthetische en niet-functionele prin-
cipes voerden, maar ook tegen hem persoonlijk.122 Dit laatste 
lijkt gezien Stams vele blijken van waardering voor Le Corbusier 
teveel gezegd. Omgekeerd had deze na afloop van het tweede 
congres bij Karl Moser over zijn opponent geklaagd. De CIAM-
voorzitter nam het voor Stam op, wijzend op een bijgelegd 
meningsverschil met zijn zoon Werner: “U heeft laatst in Frankfurt 
over het karakter van de heer Stam gesproken. Ik heb er ook aan 
bijge dragen met een voorbeeld dat nu gecorrigeerd moet wor den 
omdat de heer Stam onlangs deze zaak betref fende Altersheim op 
vriendschappelijke wijze met mijn zoon in Frankfurt heeft gere-
geld. Ik voel de behoefte u dat te zeggen om misverstanden uit de 
weg te ruimen.”123 Mochten er botsingen tussen Stam en andere 
CIAM-leden zijn geweest, dan zijn deze niet overgeleverd. 

In de crisistijd richtten steeds meer Duitsers hun verwachtingen 
en verlangens op Hitler. Dit maakte hem tot een charismatisch 
leider, zodat er een beeld van een messiaanse Führer ontstond.124 
Met de opkomst van de NSDAP waren de dagen van de Weimar 
Republiek geteld. Ook het CIAM werd door de nationaalsocialis-
ten in zijn bestaan bedreigd.
Tegen deze dreigende achtergrond verbleef Stam ruim twee jaar 
in Frankfurt, waarin hij op vele terreinen ongekend actief was. 
Behalve dat hij door May ingehuurd was, organiseerde hij er een 
congres en tentoonstellingen en daarnaast publiceerde hij. Hij gaf 
twee series gastcolleges aan het Bauhaus, hét centrum van de 
Europese avant-garde. Tegenover vrienden gaf hij toe overwerkt 
te zijn.125 
“Als Stam eind 1930 naar Rusland vertrekt, is zijn meest baanbre-
kende weg al gedaan, al is hij nog maar dertig jaar oud”, aldus 
Gerrit Oorthuys.126 Vaker is opgemerkt, dat Stam in zijn jeugd-
jaren tot zijn opmerkelijkste werk kwam, al zou er ook later nog 
veel vernieuwend werk uit zijn handen komen. De vraag of zijn 
werk nog avantgardistisch mocht heten, liet hem echter meer 
en meer koud. Vanuit de Sovjet-Unie zou hij laten weten, dat 
hij niet bouwde om “de kunstgeschiedenis nieuw materiaal te 
verschaffen.”127 
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Mart Stam wachtte de teloorgang van de Weimar Republiek niet 
af. Veel architecten in Duitsland weken naar de Verenigde Staten 
uit, maar hij oriënteerde zich op de Sovjet-Unie. Hoewel Stalin 
er een terreurregime had gevestigd, was de hoop op het arbei-
dersparadijs nog niet vervlogen, zodat dit land op de Europese 
intelligentsia nog grote aantrekkingskracht had. Stam had immers 
Werner Moser in 1925 geschreven, dat hij in de komende jaren “in 
Russland een enorme opbloei” verwachtte.1

Stam kende de Sovjet-Unie voornamelijk via El Lissitzky en 
andere constructivisten. Hun blinde vertrouwen in de revolutie 
deelde hij niet, maar hij bewonderde hun durf. Voor hem telde dat 
hij het socialisme minder verspillend vond dan het kapitalisme 
en dat de Russische boereneconomie voortvarend de twintigste 
eeuw in werd gestuwd.2 
De Sovjets maakten inderdaad werk van de industrialisatie, nadat 
Lenin op het belang van elektrificatie voor het communisme 
had gewezen.3 Stalin, die hem in 1924 was opgevolgd, stond 
verdere maatschappijvernieuwing voor, die het sociale leven, de 
economie en het bestuur zou raken.4 Hij wilde de socialistische 
maatschappij met enorme investeringen in de zware industrie 
dichterbij brengen. Paradoxaal genoeg moest daar technologie 
uit kapitalistische landen voor worden ingehuurd, zodat hij 
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Mart Stam als docent, Sovjet-unie,  
rond 1931.
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benadrukte dat dit een tijdelijke maatregel was.5 
In het kielzog van dit overmoedige plan zou Ernst May deelnemen 
aan een groots stedenbouwproject, waarin Stam een leidende rol 
zou krijgen. Stam ontwikkelde een stedenbouwkundig prototype 
en stond aan de basis van drie stadsuitbreidingen. Hier stonden 
hem moeilijke jaren te wachten, die zijn persoonlijk leven en zijn 
werk ingrijpend zouden veranderen. 

DE MAy-bRIGADE
Dat May en andere buitenlandse architecten werden ingehuurd, 
was opmerkelijk. In de jaren twintig stond de constructivistische 
bouwkunst immers wereldwijd in de belangstelling. Pagina’s van 
het modernistische tijdschrift Sovremennaja architektoera werden 
in westerse bladen herdrukt en in Berlijn en Venetië werden ten-
toonstellingen over deze architectuur georganiseerd, evenals op 
het Parijse Exposition des Arts Decoratifs.6 Bruno Taut, die net als 
Peter Behrens, Hans Poelzig en May lid van het Gesellschaft der 
Freunde des Neuen Russlands was, ging zelf polshoogte nemen, 
zoals Han van Loghem dat eerder had gedaan. 
Stalin had in de herfst van 1928 het Eerste Vijfjarenplan voor de 
Ontwikkeling van de Nationale Economie gelanceerd, waarmee 
hij zijn landgenoten “een stoutmoedig plan voor een overvloedige 
wereld” voorhield.7 In grondstofrijke gebieden wilde hij namelijk 
vierhonderd steden stichten of uitbreiden. De contructivistische 
architecten hoopten in dit plan te participeren. Zij streefden naar 
een utopische wereldorde en gaven vorm aan geëmancipeerde 
ideeën zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw en het 
collectief grootbrengen van kinderen. Er werd hen echter gebrek 
aan werkelijkheidszin verweten.8 Bovenal bleken zij ervaring in 
stedenbouw te missen, reden waarom hun pragmatischer vak-
genoten uit het westen de voorkeur kregen.
Nadat May voor het CIAM en in de Sovjet-Unie lezingen had 
gegeven, werd hij door de Sovjets als hoofdarchitect ingehuurd. 
Hij accepteerde hun uitnodiging omdat de economisch-poli-
tieke crisis in de Weimar Republiek zich verdiepte.9 May dacht 
bij aankomst “een vrije hand te hebben om de problemen van 
de eigentijdse stad op te lossen.”10 Zijn zogeheten brigade kon 
hij uit veertienhonderd sollicitanten samenstellen. Hij deed een 
beroep op Stam en nam verder bijna de hele staf van het nieuwe 
Frankfurt mee.11 Onder de zestien medewerkers was één vrouw: 
Grete Schütte-Lihotzky, wier Frankfurter Küche in Sovremennaja 
architektoera was verschenen.12 Zij ging mee op voorwaarde dat 
zij geen keukens meer hoefde te ontwerpen. 
May vroeg herhaaldelijk om een zeppelin, zodat zijn brigade in 
stijl naar Moskou kon reizen.13 Uiteindelijk namen zij de trein; de 
meeste leden op 8 oktober 1930. Op deze herfstige woensdag 
was de stemming opgetogen. Hans Schmidt schreef later dat een 
communistisch architect als hijzelf alleen maar kon dromen van 
een zo belangrijke opdracht.14 De architectuuropvattingen die in 
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de Sovjet-Unie opgang maakten waren volgens hem onder kapi-
talistische verhoudingen ondenkbaar. Ook Stam, die met zijn echt-
genote en dochtertje aan boord ging, hoopte “met vuur en vlam” 
dat zijn inzichten in de stedenbouw gestalte zouden krijgen.15 
De volgende ochtend kwam hij bij zijn collega’s met een op 
schrift gesteld voorstel, dat hij hen vroeg te ondertekenen. “Wij 
zullen vanaf nu in een socialistisch land als collectief werken 
(…) Daarom moesten wij ook onze ontwerpen en plannen niet 
individueel, maar enkel als collectief ondertekenen”, zei hij. “De 
persoonlijke naam zal niet meer als zodanig te voorschijn komen, 
het individu moet zich geheel in het collectief voegen.”16 De groep 
stemde graag met dit progressieve idee in, maar in haar memoi-
res zou Schütte-Lihotzky zich afvragen, hoe zij zo onwetend en 
naïef had kunnen zijn. 
In enkele dagen werd Moskou bereikt. De May-brigade werd 
verwelkomd en gehuisvest. De leden werden over luxe-hotels 
verspreid, totdat een flatgebouw gereed kwam waarin steeds 
twee families een appartement zouden delen.17 Zij verkenden de 
stad om te bezien of de verhalen over de arbeidersstaat klopten. 
Stam leerde beeld en werkelijkheid te onderscheiden, zo schreef 
hij aan Sigfried Giedion:18 

“ Wij hebben ervaren, dat ieder eerlijk mens die naar Rusland, 
meestal allereerst naar Moskou komt, gedurende enkele 
weken een ernstige depressie door te maken heeft; wij zien 
dat als een gevolg van de communistische pers in Europa. 
Dat men op dat wat de rechtse partijen schrijven niet kan 
afgaan is begrijpelijk, maar ook de linkse partijen geven een 
valse voorstelling van zaken; en hoewel wij weten, dat de 
communistische pers overdrijft en hoewel men, ook zonder 
dat men hier geleefd heeft, afstand neemt van de toon van 
dit soort pers, toch ontkomt men niet geheel en al aan haar 
invloed.”

De metropool telde destijds bijna vier miljoen inwoners. Nu 
kon Stam de huizenzee in ogenschouw nemen die Lissitzky met 
zijn kring van Wolkenbügels had willen stroomlijnen. De twee 
vrienden zagen elkaar terug.19 El en Sophie Lissitzky hadden zich 
in deze stad gevestigd en nu ontvingen zij thuis leden van de 
May-brigade. 
Lissitzky beschouwde het jaar dat hij Stam het laatst ontmoet had 
als het keerpunt in zijn loopbaan: “1926. Mijn meest belangrijke 
werk als kunstenaar begint: het creëren van tentoonstellingen.”20 
Lissitzkys presentatie op de All-Union Polygraphic Exhibit in 
Moskou werd als heel vernieuwend beschouwd. In Keulen reali-
seerde hij de Press Show, met propagandistische nieuwsbeelden 
en animaties op meerdere schermen. Hij gold als een autoriteit in 
typografie en fotomontage en had zoals gezegd aan de kunstop-
leiding Vkhutemas gedoceerd, waar hij de studenten met Stams 
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achterpootloze stoel bekend had gemaakt.21 Onlangs was zijn 
architectuuroverzicht Russland: die Rekonstruktion der Architektur 
in der Sowjetunion verschenen, waarmee hij opnieuw het con-
structivisme wilde verbreiden.22 Stam was met deze publicatie 
bekend. Hij wist achteraf zijn band met Lissitzky op waarde te 
schatten: “Wij hadden veel contact met hem.”23 
Voor het Eerste Vijfjarenplan werden veel buitenlanders ingezet, 
voornamelijk Amerikanen voor de industrie en Duitsers voor de 
woningbouw.24 May zou aan achthonderd medewerkers leiding 
geven waarvan honderdvijftig buitenlanders: architecten, inge-
nieurs, economen en andere “specialisten”. Zij werkten voor 
het Centraal Bureau voor Buitenlandse Consultaties voor het 
Bouwcomité, dat in 1929 was opgericht.25 Over dit enorme bouw-
programma is zo goed als niets bekend en met name de eerste 
jaren ervan zijn nauwelijks vastgelegd.26 Historici als Stephen 
Kotkin hebben slechts in beperkte mate toegang tot de archieven 
van het Kremlin en de KGB gekregen.27 
De May-brigade ging centraal opereren en kon in Moskou 
beschikken over twee tekenzalen van de werkmaatschappij.28 Deze 
zalen boden aan veertig architecten, ingenieurs, technici en teke-
naars plaats. De leden kregen taallessen en politieke scholing om 
met Russische architecten te kunnen samenwerken. Gezamenlijk 
ontwikkelden zij voorstellen. De bestaande stedenplannen 
had ook May als onrealistisch afgedaan. Tegenover Moskouer 
Rundschau zei hij: “Wij hebben veel inspiratie van deze plannen 
gekregen – maar uitvoerbaar is geen enkel en het is louter ate-
lierwerk. Het ontbreekt aan kennis van de feitelijke omstandig-
heden.”29 Hij trok het project direct naar zich toe, terwijl hem een 
adviserende rol was toebedeeld.30 Dit zette kwaad bloed. 
De brigadeleden kregen een vijfjarencontract, een salaris in dol-
lars en privileges. May verdiende het tienvoud van een Russische 
hoofdarchitect, zodat hij door de Russen als een kapitalist werd 
gezien.31 Dat hij deze slechte naam zelf op zich afriep, doet zijn 
brief aan de burgemeester van Frankfurt vermoeden: “in een bij-
zonder ingericht warenhuis kan men de heerlijkste dingen kopen, 
mijn staf maakt een kaviaar gewenningskuur door, het komt 
een ieder hier ronduit vreemd voor wanneer men aan de West-
Europese krantenberichten denkt, die Rusland beschrijven als zou 
het zo ongeveer voor de afgrond staan!”32 Over de honorering 
van Stam is weinig meer bekend dan dat de buitenlandse specia-
listen royaal betaald werden, maar wel elk twaalfde maandsalaris 
ten behoeve van de opbouw van het land moesten inleveren.33 Hij 
kon zich een datsja veroorloven. 
Van de drie Duitse brigades was de Roten Bauhaus-brigade het 
meest gedreven, zodat de leden de bevoorrechting afwezen en 
sober werden ondergebracht. Deze brigade, in februari 1931 
opgericht, telde zeven afgestudeerden van het Bauhaus en stond 
onder leiding van Hannes Meyer.34 Hij was een half jaar eerder 
om zijn communisme als directeur van het Bauhaus ontslagen, 
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waar Walter Gropius een rol in had gespeeld.35 In Moskou werd 
hij behalve hoofdarchitect ook hoogleraar. Anders dan May die 
zich tot de opdracht bepaalde, wilde Meyer eigen ideeën over een 
collectieve levenswijze realiseren. Stam, die Meyer een “wichtig-
tuer” vond, hield hier het midden tussen.36 

STEDENbOuW IN MAGNITOGORSk
Eén van de steden die hun bestaan aan het Eerste Vijfjarenplan 
danken, is Magnitogorsk dat aan de bovenloop van de rivier de 
Oeral ligt.37 Sinds mensenheugenis was het een steppendorp van 
honderd zielen geweest, maar de nederzetting aan de voet van de 
Magnitnajaberg dijde snel uit. Vijf heuvels vormden deze “berg”, 
waarvan er twee zoveel ijzererts bevatten dat kompassen ontre-
geld raakten. Deze fenomenale bodemschat zou Magnitogorsk 
tot een van de rijkste delfplaatsen van deze grondstof ter wereld 
maken. Het stedenbouwkundig project was dan ook van groot 
strategisch belang. In zijn verhaal Naar Magnitogorsk bespotte 
W.F. Hermans de ijver, waarmee deze erts gewonnen werd: “Daar, 
achter het Oeralgebergte, rezen kolossale hoogovens en wals-
erijen als bij toverslag uit de grond.”38 Volgens hem streefden 
de Sovjets naar onoverwinnelijkheid, “zodat vervolgens de hele 
wereld voor het communisme zou bezwijken.”
Magnitogorsk, bedoeld om de eerste geheel geplande stad in 
de moderne geschiedenis te worden, zou in enkele jaren een 
metamorfose ondergaan.39 De Sovjet-Unie was nog meer dan het 
westen geobsedeerd door het “machine-tijdperk”, zodat er zo snel 
mogelijk zo veel mogelijk fabrieken gebouwd moesten worden.40 
De hoogovens in deze stad werden ongekend groot en technisch 
geavanceerd. Zij waren een symbool van de nieuwe cultuur, net 
zoals de stad zelf, die het summum van socialistische stedenbouw 
moest worden, met brede, goed verlichte straten en blinkende 
arbeiderswoningen. Deze stad van de toekomst kreeg in tegen-
stelling tot kapitalistische steden in het centrum geen kasteel of 
markt, maar een fabriek. 
In de oorspronkelijke opzet was Magnitogorsk bedoeld als een 
stad van slechts veertigduizend inwoners.41 Na voortdurende 
bijstellingen zou dit streefgetal in augustus 1932 op tweehonderd-
duizend worden gesteld. 
In bosjewistische ogen zou de stad zich vanzelf ontwikkelen, als 
de staalfabriek maar zou werken.
Hoewel vaststond dat Magnitogorsk op de linker oever van de 
Oeral zou verrijzen omdat hiermee de kortste woon-werkafstand 
gerealiseerd werd, was nog ongewis welke vorm de bebouwing 
moest krijgen.42 Er bestond nauwelijks een programma van 
eisen.43 Het was zelfs nog een open vraag of gezinnen of com-
munes de basis zouden vormen. 
Al in de trein naar Moskou had Stam de verantwoording voor 
het Magnitogorsk-project toegewezen gekregen.44 Gezamenlijk 
werden de uitgangspunten bepaald, zoals het stramien van de 
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huizenrijen en de noord-zuid oriëntatie van de wijken die eerder 
in Frankfurt was toegepast. Zijn concept voor een uit te breiden 
stad sprak het meeste aan. In de volgende maanden herzag hij de 
bestaande schetsen en werkte plannen uit als was het een “archi-
tectonisch laboratoriumexperiment”.45 Bij uitzondering kreeg hij 
toestemming om enkele maanden in Magnitogorsk te verblijven, 
terwijl de brigade in Moskou overwinterde.46

Het spoor naar Magnitogorsk was onlangs overhaast aangelegd, 
zodat Stam op de laatste van vijf reisdagen niet sneller dan tien 
kilometer per uur vooruitkwam.47 Eenmaal aangekomen over-
zag hij vanaf de omgebouwde wagon die als station diende het 
onherbergzame oord. In de sneeuwvlakte rond een groot stuw-
meer ontwaarde hij een hoogoven in aanbouw, plaggenhutten, 
tentenkampen en barakken. Hij zag drommen mensen, onder wie 
tienduizenden dwangarbeiders, meest boeren die om politieke 
redenen massaal gedeporteerd waren. Deze bevolking leidde hier 
een ellendig bestaan.48 Er heerste honger. In de eerste helft van 
1931 vonden in Magnitogorsk vijfduizend kinderen door ontberin-
gen de dood. Vele duizenden tentbewoners stierven in de strenge 
winters van de kou.49 De haast onmogelijke opgave ten spijt 
waren echter binnen één jaar honderdzestigduizend tentbewoners 
in geïmproviseerde barakken ondergebracht.50 
Stam bracht de omgeving nauwgezet in kaart.51 Het heuvelach-
tige en moeilijke terrein beperkte de omvang van de te bouwen 
stad. Bovendien legde de fabriek een steeds grotere claim op dit 
gebied.52 Schadelijke rook van het fabriekscomplex en zwavel-
dampen uit het meer waaiden naar het beoogde bouwterrein 
voor de woningen.53

Hij bestudeerde de toekomstige bewoners van zijn woningen, 
hun leefwijze en behoeften en fotografeerde de nomadische 
Kirgiezen, hun vee en de tent, waarin hem thee werd aangebo-
den.54 Aan Giedion schreef hij: “Wij werken niet in Moskou,wij 
zijn altijd buiten,daar waar eigenlijk de opbouw plaats vindt.Daar 
waar de eenvoudigste begrippen voor de bevolking volkomen 
nieuw en vreemd zijn.Wooncultuur,hygiëne,alle gemakken zijn 
onbekend,men is amper de plaggenhut ontgroeid.”55 
Daarop werkte hij een stad voor honderdtwintigduizend inwoners 
uit, gebaseerd op het kwartaal, dat sotzgorod oftewel socialis-
tische stadswijk werd genoemd.56 (afb. 69) De ononderbroken 
regelmaat van de wijken moest de gelijkheid van de inwoners 
uitdrukken. Alle flats zouden in betonsteen en in eenvormige 
strokenbouw worden opgetrokken en een goede bezonning 
krijgen. Het was een vooropgezet doel om standaardbouw te 
ontwikkelen en May zou in zijn tientallen stedenplannen dan ook 
slechts enkele woningtypen toepassen.57 Er kwamen verspreid 
over de wijk scholen, eethuizen, kindercrèches, winkels, clubs en 
klinieken.58 
De Russische architecten dachten net als May aan communehui-
zen, omdat sinds de revolutie de huisvesting meer en meer op 
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het collectief gericht werd.59 De Sovjets wilden namelijk voor de 
hele stedelijke bevolking goedkope huisvesting realiseren. De 
bestaande plannen voorzagen in eindeloze rijen communehui-
zen.60 Pas in 1936 zou het centrale gezag het gezin rehabiliteren 
en nieuwe woonvormen voor deze doelgroep ontwikkelen.61 Stam 
nam het gezin echter wel als uitgangspunt, wat ook de richtlijn 
voor Magnitogorsk zou worden.62 
De flats werden drie- en vierhoog gepland. Een econoom bere-
kende de optimale grootte van de standaardwijk. 63 Tien- à twaalf-
duizend bewoners bleek het gunstigst met het oog op de scholen. 
Bij Granpré Molière had Stam ervaring opgedaan in het pro-
jecteren van een stad vanuit de verkeersaderen, eenvoudig en 
strak. Dit wegennet bepaalde de structuur. De hoofdstraten van 
Magnitogorsk waren oost-west gedacht, “uitgerust met een zes-
baans middenweg” met aan weerszijden een fietspad.64 Dit recht-
lijnige stadsontwerp moest vanwege de uitbreidende industrie 
tot een lintvorm worden aangepast. De secundaire wegen liepen 
noord-zuid en leidden tot de woonstraten in de kwartalen. Het werk 
lag zo’n twee kilometer van de woonwijken verwijderd. Met zijn 
grote verbeeldingskracht om zich een toekomstige leefgemeen-
schap voor te stellen, visualiseerde Stam deze nieuwe stad in de 
steppe. Hij omschreef zijn opzet in het rapport ‘allgemein städte-
bauliches prinzip der stadt magnitogorsk’. De zes velletjes door-
slagpapier tonen hoe behendig hij de typemachine hanteerde en 
de onderkastletters en compacte regels suggereren het tekort aan 
basisbenodigdheden die het project beheerste.
Vervolgens werkte de onderling verdeelde May-brigade verschil-
lende plannen uit, die na drie maanden in een kleine tentoonstel-
ling aan de regeringsleiders getoond werden. Ook de constructivis-
ten deden voorstellen. Enkele Russische architecten vonden Stams 
plan te rigide: ze vonden het patroon “te eentonig en kazerneach-
tig” en misten een centrum. Ook werd zijn plan met de aanpak van 
autofabrikant Henry Ford vergeleken. “Bij ons is het niet Ford die 
bouwt maar de arbeiders bouwen voor zichzelf. Daarom zoeken 
wij iets anders.”65 Deze terechtwijzing kwam niet uit de lucht vallen, 
want fordisme was destijds een modewoord omdat de autofabri-
kant een boegbeeld voor sociale werkmethoden was geworden. 
De Sovjets namen zijn theorie over ten behoeve van hun indus-
tralisatie, maar ook voor hun stedenbouw. Later zouden zij deze 
Amerikaanse invloed echter sterk terugbrengen.66 
Ondanks deze schimpscheuten was er veel waardering voor 
Stams open en groene stadsontwerp.67 Na twee weken beraad 
werd zijn plan gekozen en meteen daarna gefiatteerd. May, die 
als hoofdarchitect een vol jaar aan dit ontwerp zou werken, 
afficheerde het als “de lineaire stad”.68 Het ontwerp diende als 
richtlijn voor de meer dan twintig steden, die zouden volgen.69 
Over de praktische taakverdeling tussen May en Stam is weinig 
bekend. Het feit dat Stam beleidsbepalende vergaderingen bij-
woonde toont zijn belang echter aan.70 
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Voor de uitvoering van het plan reisde de May-brigade in het 
voorjaar van 1931 naar Magnitogork. Een speciale werk- en slaap-
trein stond hen ter beschikking, zodat de reistijd nuttig besteed 
kon worden. Zij werden in barakken ondergebracht, waarin voor 
elk gezin één ruime kamer beschikbaar was. Veel moest geïm-
proviseerd worden, zodat Stam een timmerlokaal inrichtte, dat al 
gauw “Stams werkplaats” ging heten.71 Er werden moestuintjes 
aangelegd, want de omgeving bracht weinig op en de nomaden 
verkochten alleen producten als bevroren melk, augurken en 
wilde kersen. 
In mei werd aan de uitvoering van het plan begonnen. Stam gaf 
op de bouwplaats leiding aan de werkzaamheden.72 Er werd door 
vele tienduizenden arbeiders met man en macht gewerkt en het zal 
hem niet ontgaan zijn, dat het ook hier vaak om dwangarbeid ging. 
Gekwalificeerde bouwvakkers ontbraken, want er waren vooral 
analfabeten aangevoerd. Een deel van hen kreeg een avondcursus 
van twee weken, waarna zij tekeningen op ware grootte konden 
lezen. Een foto herinnert mogelijk aan dit elementaire onderricht 
en toont Stam als leraar. (afb. 20) Hij oogt voor het eerst ouder 
dan zijn jaren. Buigend over een bouwtekening ziet hij toe hoe 
een jonge vrouw haar potlood strak langs de lineaal voert. Een lijn 
moest van hem steeds in één haal worden neergezet. 
Ondanks de massale inzet van deze arbeiders was hun enorme 
uitval en het grote gebrek aan bouwmaterialen en gereedschap-
pen haast niet op te vangen.73 Er leidden bovendien nauwelijks 
wegen naar het bouwterrein, dat ook geen gemotoriseerd vervoer 
kende. De May-brigade was op zelfredzaamheid aangewezen: 
“Was er een spoorlijn nodig, dan boeken over spoorlijnen aanvra-
gen en dan zelf aanleggen”, zo vertelde Stam later.74 De werkom-
standigheden waren uitputtend.75 
Toch vond Stam tijd om een openluchttheater te ontwerpen.76 
(afb. 70) Een wigvormige tribune bood plaats aan duizend bezoe-
kers, die reizende gezelschappen konden zien optreden. Volgens 
zijn toelichting brachten zij gepopulariseerde “vragen van den 
dag” ten tonele: “In de achterwand waren draaiende vakken om 
een optreden vandaar mogelijk te maken. Deze achterwand was 
geen dichte wand, maar een open latwerk in verband met de vaak 
sterke wind. Daar met de russische bouwvakarbeider gerekend 
moest worden, die voornamelijk bijl en zaag hanteert, was uitge-
gaan van een opbouw uit ronde masten en planken, op de primi-
tiefste wijze verwerkt.”77 Hier geen staal, beton of glas: dit houten 
theater, dat niet uitgevoerd is, bleef een unicum in zijn oeuvre.

De Sovjet-overheid verwachtte van May, dat hij snel de woning-
nood kon helpen oplossen, zodat zijn werk op de voet gevolgd 
werd. Om aan deze belangstelling tegemoet te komen hield Stam 
in december 1931 voor economen en hoge ambtenaren een 
lezing over zijn werk, en wel in de Moskouse Dzerzhinsky Club.78 
Deze culturele club was bij architecten een begrip; er was een 
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aparte sectie voor buitenlanders. In deze ambiance werden recent 
verschenen boeken over bouwkunst besproken. Over de geschie-
denis en de theorie van het Nieuwe Bouwen was inmiddels veel 
gepubliceerd. Zo verscheen in 1932 Karel Teiges compilatie The 
minimum dwelling:79 

“ De minimale woonruimte is het centrale probleem geworden 
van de moderne architectuur en de strijdkreet van de heden-
daagse architectuur-avantgarde … Tussen twee haakjes, is 
moderne architectuur, een architectuur die beslag legt op het 
revolutionaire idee van constructivisme en het functionalisme 
van een algemeen plan, eigenlijk niet alleen maar een utopie 
die tot wetenschap is omgevormd, en wetenschap die van de 
weeromstuit werkelijkheid wordt?”

Het gesprek van de dag was echter het Paleis van de Sovjets, 
omdat architecten uit binnen- en buitenland betrokken waren bij 
dit plan om Moskou met een buitengewone wolkenkrabber te 
verrijken, een eerbetoon aan Lenin dat het onlangs opgeleverde 
Empire State Building moest overtroeven. In hetzelfde jaar was 
een prijsvraag gehouden, waaraan Gropius, Poelzig, Le Corbusier 
en veel gekende constructivisten deelnamen. Geen van hun 
ontwerpen bleek echter te voldoen. Stalin verkoos het megalo-
mane plan van Boris Jofan, waarop Le Corbusier zich ziedend 
toonde over zoveel vooringenomenheid.80 Hij verklaarde bitter dat 
een gebouw dat een nieuw tijdperk moet uitdrukken niet aan het 
begin van deze ontwikkeling gebouwd kon worden.81 Natuurlijk 
was hier meer aan de hand dan een wisseling van stijl; de keuze 
voor Jofan markeerde de voltooiing van een politieke omslag 
en daarmee het einde van de officiële tolerantie van het moder-
nisme.82 Het paleis kwam overigens niet tot stand. Tientallen jaren 
zou er gebouwd worden, totdat Stalin zijn belangstelling voor het 
monument definitief verloor. 
De Sovjetregering ging oude bouwstijlen propageren, waarop de 
Russische architectuur grote veranderingen onderging. Zo moest 
de prestigieuze Moskouse metro het idee van het arbeiderspa-
radijs uitdragen. Stam zou in zijn artikel ‘Moskou en de onder-
grondse’ de beroemde kroonluchters onbesproken laten maar 
wel bij de noodzaak van de aanleg stilstaan.83 Deze ondergrondse 
verkeersoplossing was volgens hem onvermijdelijk geworden, 
omdat er niet tijdig oude wijken waren afgebroken.  

Stam onderbrak zijn verblijf in de Sovjet-Unie meermalen voor 
reizen naar het Westen. Hierover is weinig bekend. Waarschijnlijk 
keerde hij in 1932 voor het eerst in Nederland terug, nadat hij 
onderweg de vicevoorzitter van het CIAM, Gropius, over de 
situatie in de Sovjet-Unie bijpraatte.84 Tijdens dit verlof bezocht 
hij zijn ouders. Zijn moeder, Alida Stam-de Groot, overleed twee 
jaar later, in april. Stam kon haar de laatste eer niet bewijzen. Wel 
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kreeg hij een maand later een zes weken durend verlof, waarop 
hij weer onder meer naar Nederland reisde. 
Hoewel de Grote Depressie in de Verenigde Staten voorbij het 
diepste punt was, bleek de crisis in Nederland hardnekkig. Meer 
dan twintig procent van de beroepsbevolking was werkloos. De 
maatschappelijke onrust uitte zich in de verzuiling, die extreme 
vormen aannam. Ook polariseerden de politieke verhoudingen. 
De crisis werd gesymboliseerd in de omslag van het eerste 
nummer van De 8 en Opbouw, dat in januari 1932 verscheen. 
Paul Schuitema koos als blikvanger niet de recent voltooide Van 
Nellefabriek maar een zwerfhond bij een vuilnisemmer.85 In deze 
tijd leed een half miljoen werklozen een uitzichtloos bestaan. Bij 
de volkoproer in de Amsterdamse Jordaan vielen vijf doden. De 
achtereenvolgende kabinetten Colijn werden om hun conserva-
tisme gehaat. Dit verharde klimaat leidde ook binnen Opbouw tot 
verdeeldheid. Zo zegde J.J.P. Oud een jaar later zijn lidmaatschap 
van de vereniging op, omdat hij vond dat er politiek werd bedre-
ven. Jos Klijnen had hem naar aanleiding van een bestuursverga-
dering geschreven: “Men wil niet aflaten om in stilte voor Moskou 
te werken.”86

Stams bezoek werd benut voor een publiek optreden in 
Amsterdam, dat Ben Merkelbach in De 8 en Opbouw versloeg: 
‘Eenige opmerkingen naar aanleiding van de lezing welke archi-
tect Mart Stam hield voor de Vereeniging Nederland-Nieuw 
Rusland en de architectenkern de 8’.87 De eerstgenoemde vereni-
ging volgde vooral de onderwijsvernieuwing en de emancipatie 
van de vrouw in de Sovjet-Unie. Bij de Nederlandse overheid gold 
deze vereniging als politiek verdacht.88 Het verhaal wil dat bij een 
lezing van Stam over Rusland Chris Lebeau van achterin de zaal 
geroepen zou hebben: “Stam, ze luisteren mee!”89 
In zijn lezing gaf Stam toe dat er in Rusland ronduit slecht 
gebouwd werd. Hij had er echter niet met gevestigde meningen 
te kampen en evenmin met de vele pre-adviezen en rapporten, 
die de Nederlandse werkwijze “bijna grotesk” maakten. Volgens 
hem wachtten voor de architecten in dit land alleen “lapwerk en 
repareeren”. Merkelbach rondde zijn artikel met een voorspelling 
af: “Eén ding vond ik beangstigend, namelijk dit: dat iemand die 
zich eenmaal aan deze werkwijze went, totaal ongeschikt moet 
worden om ooit weder onder Europeesche verhoudingen te wer-
ken. (…) voor Holland is Stam voor goed verloren (…).”
Na deze onderbreking hervatte Stam zijn veeleisende opgave. 
Over zijn wel en wee in Magnitogorsk is vrijwel niets bekend. Een 
wrang grapje in een brief aan Giedion is echter een veeg teken: 
“Giedion, u zult verbaasd staan van mij weer een briefje te ont-
vangen nadat ik reeds sinds anderhalf jaar overleden ben.”90 Ook 
zijn afscheidsgroet “Lebwohl!!!!!” geeft te denken. Giedion kon 
uit meer brieven afleiden dat Stam wat uit balans raakte.
Het huwelijk van Mart en Leni beleefde in Magnitogorsk een 
crisis, waarop hij met haar brak. Leni reisde met hun dochter Jetti 
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onbegeleid naar Nederland terug, waarschijnlijk in het begin van 
1932. Zij vertrok niet alleen vanwege deze problemen, maar ook 
omdat haar gestel niet tegen de zware omstandigheden bestand 
bleek. Haar suikerziekte maakte een wekenlange ziekenhuisop-
name noodzakelijk. Bovendien was zij in de Sovjet-Unie waar-
schijnlijk met tuberculose besmet geraakt.91 Jetti werd bij haar 
tante Cato Blom-Stam ondergebracht en zou daar voorlopig ook 
blijven. Herstellend in een Amsterdams ziekenhuis kon Leni bij 
haar jeugdvrienden Antje en Derk de Vries haar zorgen kwijt: “Van 
Mart kreeg ik eindelijk bericht. Niet zoo heel gunstig – noch met 
het werk, noch met de directe levensomstandigheden. Zij schijnen 
van plan te zijn door middel van de partij overplaatsing aan te 
vragen. Veel positiefs schreef hij niet. Ik moest maar met Jetti hier 
blijven… Toen wist ik het ineens zoo duidelijk hoe verkeerd dit is. 
Dat is eerst in werkelijkheid “Ehebruch”.”92 Leni vond geen steun 
in religie; het zoeken naar God vond ze een leeftijdsverschijnsel. 
Haar toestand maakte haar wanhopig: “Ik kom niet verder dan: 
je moet leven en zoo zuiver mogelijk, omdat je leeft – maar het is 
moeilijk – vanuit die hoek dreigt de zelfmoord. Die, die Gott haben 
– für die ist es einfach…!”93 
Ze knapte op en werd uit het ziekenhuis ontslagen. Ook haar 
hartstocht voor poëzie herleefde: “Het gaat me veel beter! (...) 
Vanmorgen ontving ik het nieuwe tijdschrift(je) “Links richten” 
red. Jef Last en van hem een dragelijk artikel en – maar de rest 
– wil jullie gelooven, dat ik bij deze “gedichten” een kleur kreeg 
van schaamte – zóó erg.” Wellicht had ze geen hoge dunk van 
dit collectief van schrijvers en arbeiders omdat Roland Holst, 
Rilke en Tucholsky haar dichters waren. De volgende dag schreef 
ze een naschrift: “Vanmorgen een brief van Mart overgeplaatst 
naar Donbass gebied, dicht bij Krim. Geen ongunstige berichten. 
Daarover later. Ik heb grote zin heen te gaan – dag.” Leni zou 
inderdaad naar de Sovjet-Unie terugkeren, maar het weerzien 
leidde niet tot de gehoopte verzoening.94

Magnitogorsk was een uitputtingsslag gebleken, waarbij Stam 
bovendien op zeker moment bij een val van een paard een been 
had gebroken.95 De vraag of hij zich onbezonnen bij de May-
brigade had aangesloten, is lastig te beantwoorden. Hij had zich 
niet door de verontrustende artikelen over de Sovjet-Unie in i 10 
laten afschrikken, omdat alleen dit land hem de kans bood om 
steden te bouwen. Zijn ontwerp voor Magnitogorsk zette hem als 
stedenbouwkundig ontwerper op de kaart. Hoewel hij het niveau 
van de Hellerhof niet kon evenaren, waren ook deze eenvoudige 
wijken innoverend. De realisatie van deze stad werd echter een 
aaneenschakeling van frustrerende ervaringen, veroorzaakt door 
een tekort aan materialen en andere benodigdheden, uitval van 
arbeidskrachten, een gebrek aan infrastructuur en een chronisch 
watertekort, naast onwillige ambtenaren. De stedenbouw leed 
onder de vaagheden in het ontwerp, het trage tempo van de 
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bolsjewieken, de onenigheden tussen de Sovjetleiding en May, de 
blunders van deze hoofdarchitect en de achterstelling ten opzichte 
van de fabriek.96 Daarbij was Stam zich bewust van de tijdsfactor: 
“Men had grote haast om de gezinnen onder te brengen.”97 De 
woningen voorzagen in de dringende woonbehoefte.
Nergens was de euforie over de opleving van de revolutie in 
de jaren dertig groter dan in Magnitogorsk.98 Het stedenbouw-
kundige project was dan ook bijzonder prestigieus. Vanwege dit 
politieke belang kreeg het te maken met de cultuuromslag, die 
een gevolg was van de toegenomen macht van de aanhangers 
van Stalin nadat de collectivisering mislukt was. Op hoog politiek 
niveau ging een nieuwe wind waaien. Stam, die inmiddels twee 
jaar in uiterst primitieve omstandigheden in de grensstad ver-
keerde, stond een nog ongunstiger werkklimaat te wachten. 
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Stalins bewind was eind jaren twintig in despotisme ontaard en had 
de Sovjet-Unie aan de rand van een burgeroorlog gebracht.1 Vooral 
op het platteland was de toestand wanhopig, zodat een massale 
vlucht naar grote steden op gang kwam. Ook werden miljoenen 
mensen gedeporteerd: werkkampen werden het handelsmerk van 
het Eerste Vijfjarenplan, uitbuiting en terreur vaste onderdelen van 
de economische politiek. In 1932 en ‘33 ontstonden ernstige crises, 
die met hongersnoden gepaard gingen. De Russische bevolking 
leefde dan ook voortdurend in angst. 
Ook voor Mart Stam werd de situatie steeds onzekerder. De regering 
in Moskou hield een directe greep op Magnitogorsk en benoemde 
en ontsloeg managers naar willekeur.2 De ondoelmatigheid van 
het centrale toewijzingssysteem werkte verlammend op de steden-
bouw. Bovendien waren de buitenlandse specialisten steeds minder 
gewenst, nu de cultuurpolitiek zich wijzigde. Voor hen werd de situa-
tie steeds dreigender. Zo werd het brigadelid Walter Hebebrand een 
half jaar in een Moskouse gevangenis vastgehouden, op beschuldi-
ging van spionage.3 Stam realiseerde zich dit gevaar. 

OVERDRACHT VAN HET PROjECT MAGNITOGORSk 
De bolsjewistische partij was rond 1929 gedegenereerd tot een 
bureaucratische, sterk hiërarchische moloch, die chaos creëerde.4 
In het leiderschap van Magnitogorsk heerste een permanente cri-
sis als gevolg van grootschalige incompetentie, intriges en gebrek 
aan verantwoordelijkheidsbesef.5 Tijdens de bouw van deze stad 
bleek de bureaucratie de voortgang meer te stagneren dan alle 
andere obstakels tezamen. Volgens de historicus Stephen Kotkin 
bekroop Ernst May het gevoel, dat hij in een Griekse tragedie 
acteerde en gedoemd was om door een speling van het lot te 
falen, maar toch voorbestemd om tot het laatst te strijden.6 

18 
MAkEjEVkA, ORSk EN bALGASj 

Afb. 21
Magnitogorsk, rond 1932. Panorama 
met op de voorgrond een kinderdag-
verblijf van Margarete Schütte-Lihotzky, 
op de achtergrond de door Mart Stam 
gebouwde wijk.
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Stam had overplaatsing naar Makejevka aangevraagd, een vol-
gende te bouwen stad. Wat hem daartoe bewoog, is opgetekend 
in het boek Het stalen fundament van Jef Last, die als lid van 
een enthousiaste “schrijversbrigade” in de zomer van 1932 door 
Magnitogorsk werd rondgeleid. In dit reisverslag roemt hij de 
onmenselijke krachtsinspanningen: “Iedere schroef, iedere plank, 
iedere baksteen moest honderden kilometers ver aangevoerd 
worden.”7 Last interviewt een architect die kennelijk anoniem 
wilde blijven, maar waarin Stam gemakkelijk te herkennen is:8 

“ Zoo optimistisch als de architekten en ingenieurs van den 
fabrieksbouw spreken, zoo pessimistisch is men bij de spe-
cialisten die de socialistische stad moeten zetten. Hier voert 
een buitenlandsche architect het woord die thans, na 1½ jaar 
werk het bijltje er bij neerlegt en op 1 Augustus naar Moskou 
afreist. 
‘Niet, omdat ik over eten of woning ontevreden ben, dat is 
alles uitstekend in orde, maar alleen omdat men ons een-
voudig geen kans geeft om te werken. Wij hebben een uitste-
kende groep hier, een 30 arbeiders van alle beroepen, ieder 
in staat om de leiding van een brigade op zich te nemen, een 
technische staf van 10 à 12 hoogwaardige specialisten. In 
Duitschland zou dat genoeg zijn om binnen het jaar een 2000 
woningen te bouwen, hier schamen wij ons voor het weinige 
dat er tot stand is gekomen. Bijna allen zijn we ontevreden, er 
is geen materiaal, geen werken, geen gereedschap. 
Wat onze technische staf betreft, – voor hen is de toestand 
onhoudbaar. Toen we hier kwamen zijn we met groot enthou-
siasme aan het werk gegaan, ik kan je zeggen dat er dag en 
nacht gewerkt werd. Er liggen hier zooveel projekten dat men 
er rustig 2 jaar aan zou kunnen bouwen. Maar de direktie 
van onze trust wisselt voortdurend en is een toonbeeld van 
rusteloosheid. 
Wat onze samenwerking met de Russische arbeiders betreft, 
is die zoo goed geweest als ze maar zijn kon, de menschen 
zijn vol goeden wil en enthousiasme, men kan wonderen met 
hun verrichten. 
Heel anders staat ’t met de samenwerking tusschen ons en 
de z.g. technische staf der uitvoering. Daar heerscht een ten 
hemel schreiende wanorde, ik kan wel zeggen dat het geen 
lolletje is als je ziet hoe de uitvoering de plannen verprutst 
die door de projektieafdeling gemaakt zijn.  
Kort en goed, ik heb besloten hier weg te trekken en te 
eischen dat men mij ergens anders werk geeft, al zou het 
midden in de woestijn zijn.” 

Stam zal ongetwijfeld op besluiteloze, onbetrouwbare of corrupte 
ambtenaren zijn gestuit.9 Zeker is, dat hij onafhankelijker wilde 
werken van het hoofdkantoor waar May de scepter zwaaide. Na 
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eindeloos telefoneren kreeg hij bereikt, dat hij in Moskou naar 
een volgend project kon toewerken.
Na een korte waarneming door Fred Forbát nam een ander lid van 
de May-brigade, Johan Niegeman, in het voorjaar van 1932 de lei-
ding van de stedenbouw in Magnitogorsk over.10 Niegeman had 
op het Bauhaus gewerkt, waar hij Stam vier jaar eerder had leren 
kennen. Na een conflict met directeur Meyer over menselijke ver-
houdingen had hij daar ontslag genomen. In 1931 was hij naar de 
Sovjet-Unie gekomen. Zijn oom, de al genoemde hoofdredacteur 
van Wendingen Hendrik Wijdeveld, had hem op weg geholpen. 
Dezelfde Wijdeveld ging hem in februari 1932 bezoeken en schreef 
vanuit Moskou aan zijn vrouw over het zijspoor, waarop May 
gerangeerd was: 11 
 

“ Het moet daar bij Johan enorm koud zijn – Hij schreef gis-
teren een briefje (door Stam) aan Henk en meldde dat ze 
gezond zijn en dat het er 45o vriest… Stam lachte toen hij 
hoorde dat ik er in mijn bruine jas heen wilde. Hij zegt dat 
is onmogelijk en geeft mij nu zijn groote, lange, zwarte pels 
mee (die hij niet nodig heeft, zeker niet in Holland).  
 
Vandaag (maandag in Rusland) 19 Februari heb ik Ernst May 
bezocht. Hij was de groote algemeene städtebauer voor 
Rusland, ontving een salaris van (naar men zegt) 1000 a 1500 
dollars! per maand (in valuta) en is nu van zijn post afgezet; 
– verzorgd nu alleen moskou (met Mart Stam kan hij ’t niet 
goed vinden). Daar zijn dus hier de noodige moeilijkheden en 
wrijvingen en intrigues. Stam gaat nu weg uit Magnito-Gorsk 
en Johan ook.”

Vooralsnog had Niegeman, toen hij Forbát verving, wanorde 
en tekorten geconstateerd. Hij vond bovendien dat zijn voor-
gangers aan de leefgewoonten van de bevolking voorbij waren 
gegaan:12 

“ De ontwerpers van Magnitogorsk blijven in gebreke. Dat 
wordt ons ter plaatse al heel duidelijk. Niemand weet te ver-
tellen wie er zullen wonen in de drie lagen hoge woonblok-
ken, met woningen aan weerszijden van een trappenhuis met 
bergingen in het souterrain. Wij vinden het geweldig dat voor 
arbeiders zulke mooie woningen worden neergezet. Maar de 
bewoners komen uit verschillende landstreken en behoren tot 
verschillende volkeren. Tot hen behoren bijvoorbeeld ook de 
Kirgiezen die in de steppen zwerven, tussen Wolga en Oeral. 
Zij zijn gewend te leven in ronde tenten met lattenconstructie 
en viltdoek, in het midden een vuurplaats, een dik tapijt op 
de grond met kussens, een kist en enkele planken. Op die 
manier leven ze gezellig, intiem en beschut tegen tempera-
turen van 35 graden of meer onder nul. Welnu, deze ‘nieuwe 
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bewoners’ slaan hun tenten op tussen de strokenbouw en 
gebruiken de woningen als toilet en rommelberging. Wij, 
die dit gadeslaan zijn ontsteld over ons eigen wanbegrip, 
onze lichtvaardigheid en domheid. De May-brigade moet het 
project in Magnitogorsk hebben onderschat. Ook Russische 
architecten bekritiseerden Stams stedenbouwkundig ontwerp 
en met name de op herhaling gebaseerde structuur zonder 
stadscentrum.”

Niegemans beeld van de eerste bewoners is ongetwijfeld gechar-
geerd.13 Hoe het ook zij, de eerste sleutels gingen naar hoogge-
plaatste buitenlanders.14 Hij stond echter ook stil bij het “geboren 
leiderschap” van Stam:15 

“ De goede geest onder de buitenlandse specialisten, architek-
ten en ingenieurs, uitvoerders, metselaars, timmerlui enz. 
was ook in grote mate aan Stam te danken. Ook hier is de 
uitdrukking leiderschap op z’n plaats. Als er eens op zondag 
vrijwillig gewerkt moest worden, bv. met het maken van een 
nieuwe toegang tot het terrein waarop onze barak stond of 
wanneer er een extra zending levensmiddelen gehaald moest 
worden (want, niet tegenstaande de buitenlandse specialisten 
een bevoorrechte positie innamen en in een speciale winkel 
konden kopen waar geen ‘gewone russen’ konden kopen, 
waren de maaltijden karig en armoedig), dan was het Stam 
die de anderen aanmoedigde. Weliswaar vaak slim glimlach-
ende, omdat hij wist dat er dan ’s avonds weer eens lekker 
gegeten kon worden, maar hij deed het maar. Hij verdeelde 
de appels in de keuken onder de ca. 30 gezinnen, hij ver-
deelde het gemeenschappelijke huishoudelijke werk. Men 
kan kritiek hebben op zijn later toenemende autoritaire hou-
ding, maar men moet erkennen dat hij een bizonder begaafd 
mens was (...).” 

Zonder dit toe te lichten vertelde Niegeman dat het werken aan 
de plannen Stam na twee jaar “te bar” was geworden.16 Hij stelde 
tegelijkertijd vast, dat op het bouwterrein roet neerdaalde. Hij 
gaf op zijn beurt te kennen dat de stad teveel in de luwte van de 
industrie opgetrokken werd. In Moskou bleek onenigheid over 
de juiste plaats van de stad te heersen.17 Nadat May om een 
beslissing gevraagd was, handhaafde deze uit vrees voor nog 
grotere vertragingen de keuze voor de linker oever. Hier verre-
zen de eerste wijken. Al vanaf begin 1931 werd de rechteroever 
als mogelijke bouwlocatie overwogen.18 Deze oever bood meer 
bouwruimte, maar maakte wel bruggen en dammen voor het 
woon-werkverkeer noodzakelijk. De ontwikkeling van de rechter-
oever werd op de lange baan geschoven, maar vanaf de jaren ’40 
werd vooral op deze oever gebouwd.19 
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Magnitogorsk werd voor het oog van de wereld gebouwd, zodat 
voor de Sovjets de geloofwaardigheid van hun land op het spel 
stond. In het westen gold het Vijfjarenplan als een experiment van 
ongekende omvang en de brigades werden dan ook nauwgezet 
gevolgd. Ook de Russische ambtelijke top toonde veel belangstel-
ling, maar dit vergrootte haar betrokkenheid bij dit project niet. 
Slechts met grote moeite verrezen de flats, die nog jaren zonder 
riolering bleven. Toen de gebouwen vorm kregen, werd op de 
bouwplaats een protestbijeenkomst georganiseerd, waarmee de 
toekomstige bewoners hun bezorgdheid uitten.20 Stam betoogde 
dat hij precies bouwde wat May ontworpen had, die immers als 
hoofdarchitect de lijnen uitzette. Daar kon niemand wat tegen 
inbrengen, al had men de opzet vaak moeten aanpassen. Nu 
kwam in de roerige vergadering de vraag naar voren of Mays 
ontwerp wel aan de behoeften van de Sovjet-arbeiders voldeed. 
De kritiek werd voorlopig gesust. 
In 1931 waren de eerste foto’s van een woonwijk in aanbouw 
verschenen. Uiteindelijk werd alleen de eerste bouwfase van 
Stams plan ongewijzigd uitgevoerd.21 (afb. 21) De evenwijdige, 
lichtgebogen ligging van het woon- en het werkgebied maakte 
Magnitogorsk tot een lineaire stad, maar een groenzone bleek 
slecht inpasbaar.22 Toch was juist dit groen – het troetelkind van 
de modernistische architecten – in het oorspronkelijk ontwerp 
uitgewerkt. 
Joris Ivens koos Magnitogorsk als onderwerp van zijn documen-
taire Heldenlied. Toen hij in maart 1932 afreisde, verklaarde hij: 
“Hier kan ik werken zoals ik wil. Ik leef hier op als mens en als 
kunstenaar.”23 Toen hij het “revolutionaire filmfront” bereikte, blies 
de eerste hoogoven juist stoom af. Ivens wilde de Sovjetjeugd 
verheerlijken en filmde juichende vrijwilligers, maar negeerde net 
als Last de goelag en de kindersterfte. Hanns Eisler componeerde 
Magnitogorsk Ballad voor deze documentaire:24 

“ Oeral, Oeral, 
Stad aan de Magneetberg, 
Daar ligt veel ijzer. 
De Partij zei: 
Geef ons land… ijzer. 
En de Komsomol antwoordde:  
‘dat doen we!’”

Ivens zal Stam hebben ontmoet. Enkele jaren eerder hadden 
beiden zich nog voor i 10 ingezet. Anders dan Stam was Ivens 
lid van de communistische partij en ook hief hij graag het glas. 
Stam bleef onvermeld in Ivens’ autobiografie.25 Wel zei hij in 
een kranten interview over Magnitogorsk: “Onze landgenoot, 
Mart. Stam, heeft daar een levenstaak.”26 De sotzgorods zouden 
het witte doek niet halen. De documentaire trok internationaal 
veel publiek. De nieuwzakelijke beeldtaal oogt tegenwoordig 
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onverminderd sterk, maar de shots van ijverende massa’s worden 
sinds lang als een geschiedvervalsing beschouwd.27 
In 1932 was enige vooruitgang in de woningbouw geboekt. Toch 
werd de doelstelling voor dit jaar voor maar tien procent gereali-
seerd, terwijl het minder dan honderd procent vervullen van een 
productiedoel tot juridische vervolging kon leiden.28 Rond 1935 
zou het eerste kwartaal van Magnitogorsk opgeleverd worden.29 
De straten hadden nog geen namen, de woningen geen huis-
nummers.30 In totaal zou vijftien procent van de bevolking in de 
nieuwe kwartalen komen te wonen, dit waren de welgestelden. 
In de Russische pers verschenen prijzende berichten: “De ruime 
straten in het eerste kwartaal van Magnitogorsk krijgen lof: 
“Hier flaneert ’s avonds de bevolking.””31 Het behoudende blad 
Sovjetskaja Architektoera, dat in 1931 Sovremennaja Architektoera 
vervangen had, was echter kritisch over de strokenbouw.32 Vooral 
de infrastructuur – riolering, waterleiding, straatverlichting – bleef 
nog lang erg slecht.33 Voor de Sovjetautoriteiten moesten gebou-
wen hun bewoners trots maken en laten zien dat de arbeiders 
aantrekkelijk woonden. Daarom waren ornamenten onmisbaar. 
May bleek echter niet bereid om zijn gebouwen in sociaal-realisti-
sche trend te stileren.34 

Tegenwoordig is Magnitogorsk een stad met vierhonderdduizend 
inwoners, voornamelijk gebouwd op de rechter oever. Deze stad 
kent de grootste staalindustrie van het land. Zijn inwoners staan 
aan een grote uitstoot van rook en gassen bloot. Het is een van 
de meest vervuilde woonoorden ter wereld, waar slechts één op 
de honderd kinderen gezond mag heten. De flats die naar het 
ontwerp van Stam voor vijftig jaar waren gebouwd, bestaan voor 
een deel nog, maar worden door verdere afbraak bedreigd.35 

NIEuWE RECHTSZAkEN OVER DE ACHTERPOOTLOZE STOEL 
In zijn Russische jaren werd een zodanig beslag op Stam gelegd, 
dat hij aan het ontwerpen van meubels niet toekwam. Na het 
veelbelovende debuut in Stuttgart was zijn interesse in meubel-
vormgeving afgenomen. Bovendien was de postverbinding te 
slecht om contact met zijn zakenpartner Anton Lorenz te kunnen 
onderhouden, mocht hij dit hebben gewild. 
Hoewel Stam zijn ontwerpen als een vorm van collectieve kunst 
zag, ontstond er op juridisch vlak meer en meer activiteit rond zijn 
meubels. De firma Gebrüder Thonet was immers bij het Duitse 
Hooggerechtshof in beroep gegaan, en vervolgens in revisie. Keer 
op keer speelde de kwestie of de achterpootloze stoel een techni-
sche innovatie was of een artistiek product, waarvan de auteurs-
rechten beschermd waren. Stam woonde de zittingen uiteraard 
niet bij. Thonet bracht verschillende stoelen in om zijn gebrek aan 
originaliteit te bewijzen. De meubelfabrikant zette vervolgens in 
op de “verbeteringen” die bij stoel B 33 waren doorgevoerd, zoals 
de knik waarmee Marcel Breuer het ontwerp eleganter had willen 
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maken. Rechercheurs onderzochten hoe Breuer en Lorenz hadden 
samengewerkt, maar voor de rechters bleef de stoel een replica.36 
Thonet liet vervolgens Walter Gropius een rapport over de kwes-
tie schrijven.37 Deze stelde dat Breuer als eerste een vernikkelde 
buisstoel had ontworpen, die Stam had geïmiteerd. Diens achter-
pootloze stoel zou afgeleid zijn van Breuers vierpotige stoel B 5, 
met eigen inbreng.38 De rechters namen deze zienswijze niet over. 
Breuer getuigde vervolgens zelf dat de stoel B 34 zijn creatie was, 
maar hij had eerder toegegeven dat deze stoel een variant was.39 
Hij gold bovendien als partijdig. Hij repte niet over zijn gesprek-
ken met Stam, waarover hij later verklaarde:40 

“ Telkens weer dook hij in de kringen van architecten op. Hij 
bezocht het Bauhaus. Ik kende hem. Eenmaal voerden wij 
een vertrouwelijk gesprek, van man tot man, dat wil zeggen 
zonder dat iemand daar bij was. Het was in een trein naar 
Frankfurt of Stuttgart. Ik vertelde hem op mijn beurt dat ik bij 
de fabricage van mijn stoelen met beperkingen te kampen 
had, omdat ik geen sterkere staal diameter gebruiken kon. 
Uiteindelijk heb ik hem alles toe vertrouwd, ik was tamelijk 
naïef. Ziet u, ik werkte voor de mensheid net als Stam. Hij ver-
telde mij niet dat hij aan buisframe meubels werkte. Dat was 
begin 1926 of misschien 1927.”

Volgens Breuer had Stam hem bovendien in 1926 in zijn atelier in 
het Bauhaus bezocht om daar zijn metalen meubels te bekijken.41 
Maar deze stelde daar desgevraagd tegenover: “Met Breuer had 
ik helemaal geen contact – ik kende noch hem noch zijn crea-
ties.”42 Hij legde uit dat destijds het Bauhaus al zijn aandacht had 
gevraagd. “(...) de bewering verrast mij en kan alleen op fantasie 
berusten.” Volgens Otakar Máčel valt haast uit te sluiten dat Stam 
in 1926 het Bauhaus bezocht heeft.43 
Vaker ontbrak het Thonet aan overtuigend bewijs. Zo kon niet aan-
getoond worden waar de omstreden stoel was ontwikkeld, al had 
dit bedrijf zelfs de kosten van het patenteren betaald. 
Na drie jaar procederen werd het beroep op 1 juni 1932 definitief 
afgewezen. Omdat de rechters de stoel als een zelfstandige crea-
tie zagen, werd Lorenz opnieuw in het gelijk gesteld:44 

“ Daartegenover vormt echter het hoofdkenmerk van de stoel 
van Stam de strenge en consequente lijnvoering, die onder 
vermijding van ieder overvloedig onderdeel in de bondigste 
vorm met de eenvoudigste middelen de moderne zakelijkheid 
belichaamt. Of die vormgeving ook technisch gebonden is, is 
voor de vraag van de artistieke uniciteit van geen betekenis.”

Dankzij deze overwinning kreeg Stam het auteursrecht van de 
stoelen B 33 en B 34 toegekend. Als gevolg van de regeling met 
Lorenz kreeg Desta in Duitsland het alleenrecht om achterpootloze 
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stoelen te produceren, op die van Ludwig Mies van der Rohe na.45 
Zo werd een vroeg design auteursrechtelijk beschermd, terwijl 
tot dan toe het künstlerische Urheberrecht alleen voor kunsthand-
werk had gegolden.46 Stam, die de kunstenaar dichter bij de inge-
nieur wilde brengen, was tot auteur in artistieke zin gemaakt. De 
rechterlijke uitspraak had ingrijpende gevolgen. Stam en Breuer 
zouden zich gaan realiseren dat met de achterpootloze stoel een 
fortuin gemoeid was.47 De laatste liep veel inkomsten mis en zou 
door het idee dat de achterpootloze stoel hem ontstolen was ach-
tervolgd worden.48 
Thonet had nu een licentie nodig. Een week na de uitspraak bleek 
Lorenz echter geen ambitie meer te hebben om meubelfabrikant 
te blijven; hij verkocht de productierechten aan Thonet en sprak 
daarbij ironisch van een “vriendschappelijke” overeenkomst.49 Hij 
sloot zijn fabriek en ging zijn rechten in het buitenland uitbaten.50 
Als zakenman was hij minder begaan met de esthetica van het 
functionalisme dan met het maximaliseren van zijn winst.51 
Thonet verklaarde vanaf dit jaar Stam en Lorenz tot de gezamen-
lijke makers van alle achterpootloze stoelen, zelfs als geen van 
beiden het tekenpotlood had vastgehouden, omdat het principe 
het feitelijke auteurschap overstijgt. Deze praktijk maakte dat 
Stam aan “grootheidswaan” ging lijden: zelfs anonieme stoelen 
van Thonet waar hij geen bemoeienis mee had gehad rekende hij 
zich toe.52 
Hoewel Lorenz door Stams vertrek naar de Sovjet-Unie verrast 
werd, bleef hij nieuwe patenten aanvragen.53 Deze meldde hij 
zelfs aan zonder de bedoeling om de vindingen tot een product te 
brengen, alleen om het ontwerp af te schermen.54 
Stam zou het principe van de achterpootloze stoel niet verder 
ontwikkelen. Er kwam een ontwerpstijl op, die de decoratieve har-
monie en de expressieve lijn herstelde. Omdat hij principieel voor 
functionaliteit koos, had hij moeite met deze geladenheid. Hij zou 
zijn weg in deze stijl niet vinden. 

MAkEjEVkA 
Stam had eind 1932 opdracht gekregen om een uitbreidingsplan 
voor het Oekraïnse Makejevka te ontwikkelen.55 Daarom voerde 
hij in het volgend voorjaar besprekingen met de regionale autori-
teiten in Charkow. Hier was hij getuige van de hongersnood, die 
de opstandige Oekraïne teisterde: de holodomor.56 Duizenden uit-
gehongerden doolden door de straten. De ramp was een gevolg 
van de massale deportatie van welvarende boeren, de koelakken, 
en was waarschijnlijk bewust gecreëerd. Naar schatting heeft deze 
misdaad tien miljoen slachtoffers tot gevolg gehad. 
Te midden van deze ontreddering kreeg het werkbezoek van Stam 
een wending, toen hij Lotte Beese ontmoette.57 Stam had haar, 
zoals bleek, op het Bauhaus leren kennen waar zij zijn gastcol-
leges volgde. Na haar afgedwongen vertrek van deze opleiding 
had Hannes Meyer haar werk op zijn architectenbureau geboden. 
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Vervolgens trad ze in dienst bij architecten van naam, onder meer 
in het Tsjechoslowaakse Brno, dat een centrum van het Nieuwe 
Bouwen was. Karel Teige, die zij via Meyer kende, bemiddelde 
deze aanstellingen voor haar. Meyer zag ze geregeld. 
Hij week echter naar de Sovjet-Unie uit om aan de Roten 
Bauhaus-brigade leiding te gaan geven. Als “imitatie-proleta-
riër” kreeg hij een mager salaris, stond voor het sanitair in de rij 
en slaagde er niet in om aan scheermesjes te komen. Hij haalde 
Beese over om hem naar Moskou te volgen, maar zij vertelde 
achteraf dat ze de man te onverzorgd vond om het langer dan 
een paar maanden met hem uit te houden. Tijdens dit samenzijn 
raakte zij zwanger. Hun relatie werd verbroken en zij keerde terug 
naar Brno, waar Peter geboren werd. Vanwege dit onwettig kind 
verloor zij haar werk. Omdat ze bovendien van spionage verdacht 
werd, besloot ze om naar de Sovjet-Unie terug te keren.58 Teige 
bezorgde haar opnieuw aanbevelingsbrieven en bracht haar kind 
onder, totdat zij het afgestane kind weer onder haar hoede zou 
nemen.59 In april 1932 was Lotte naar Charkow gereisd, waar zij 
beleid voor de bouw van scholen en kinderopvangtehuizen ont-
wikkelde.60 Zij maakte mee, dat de meeste van haar honderdvijftig 
collega’s aan de heersende typhus overleden. Over de hongers-
nood oordeelde ze hard. Zij voelde weliswaar mededogen voor 
de slachtoffers, maar ze zag hun ondergang als “historisch nood-
zakelijk”, als hun “klasselot”.61 
Het weerzien met Stam heeft zij als volgt beschreven: 62 

“ Voor mij ontstond echter in al deze ellende onverwachts een 
nieuw perspectief. Op een dag kwam ik met een zware tas uit 
het voedselmagazijn en slingerde ik me op de tram. De tram 
was zo vol dat je geen vinger kon verroeren, steeds weer 
werd je geduwd en het in- en uitstappen was bijna onmoge-
lijk. Maar terwijl ik tussen de mensen volledig was ingeklemd 
zag ik plotseling op enige afstand iemand voor me waarvan 
ik direct dacht dat het een buitenlander moest zijn. Zonder de 
man volledig te herkennen kreeg ik het vage gevoel dat deze 
buitenlander wel eens Mart Stam zou kunnen zijn. Toen ik met 
veel moeite uitstapte bleek hij ook de tram te hebben verla-
ten. Nieuwsgierig keek ik om mij heen, en zag tot mijn grote 
verrassing dat de man inderdaad Mart Stam was. Zijn eerste 
woorden waren: “Héé Lotte, eindelijk heb ik je gevonden”. Hij 
vertelde me uit Nwjeprostof te zijn gekomen om in Charkow, 
voor een jury, een stedenbouwkundig plan te bespreken en 
verdedigen. Hij was daarvoor vier dagen in Charkow en had 
intussen al de hele stad doorgezocht, maar mij niet gevon-
den. Wij moesten elkaar blijkbaar op deze wat onnozele 
manier toch ontmoeten.” 

Stam en Beese kregen een verhouding die uiteraard door 
zijn huwelijk gecompliceerd werd. Wat hem bewoog is niet 
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overgeleverd, maar in de Sovjet-Unie was het alleenstaand 
bestaan voor een man een haast onmogelijke opgave. Wat haar 
betreft mag worden aangenomen, dat zij een vader voor haar 
kind hoopte te vinden.63 Stam rondde zijn werk in Charkow af 
en ging terug naar Moskou, van waar hij haar met aandrang 
vroeg om bij hem te komen, wat zij tenslotte deed. Een jaar lang 
ontwierp zij onder zijn hoede verschillende gebouwen, zoals 
woningblokken, crèches en scholen.64 Zij woonden samen op de 
Sofiyskaya Boulevard tegenover het Kremlin, vijfhoog in een flat 
met gezamenlijke keukens en toiletten.65 Omdat de flat erg over-
bevolkt was, waren de woontoestanden erbarmelijk. De waterlei-
ding en de riolering hadden te weinig capaciteit, zodat het toilet 
op hun verdieping noodgedwongen dichtgetimmerd werd. 

Makejevka moest het hart van de belangrijke steenkoolregio 
Donbass worden en uitgroeien tot een industriecentrum met hon-
derdduizenden inwoners, niet willekeurig zoals een kapitalistische 
stad maar maximaal aan alle vereisten voldoend, zoals Stam in 
het artikel ‘Makejevka’ in Sovjezkaja Architektoera schrijft:66 

“ Het schema van de stad is geen mechanisme, geconstrueerd 
op basis van een berekening: het is gebaseerd op een idee 
dat correspondeert met de levensbehoeften van de werkende 
klasse. Het schema van de stad is erop gericht gezonde en 
aangename levensomstandigheden voor de arbeider te 
scheppen. Bovendien is het doel ervan, met name in de eerst-
komende jaren, niet alleen de voorwaarden voor aangename 
ontspanning en rust, maar ook het sterker maken van de 
arbeider in zijn klassenstrijd voor de volledige opbouw van 
het socialisme.” 

Ondanks deze adhesiebetuiging was Stam geen partijlid. Alleen 
de Russische elite kwam daarvoor in aanmerking.67 Evenmin nam 
hij de partijlijn kritiekloos over. Zo weigerde hij zijn liefde voor 
jazz op te geven.68 
Voor Makejevka ontwierp Stam een plan, dat uitging van het 
strokenraster en de uitbreidingsmogelijkheid, zoals die in 
Magnitogorsk waren toegepast. Zijn planning was nu losser, 
omdat hij gebouwen dwars op de strokenbouw plaatste. Ook 
werden de eenheden kleiner. De woonwijken kwamen evenwijdig 
aan het industriegebied te liggen, waarmee wonen en werken 
bij elkaar bleven. Ook voorzag dit plan in de reconstructie van de 
oude stad en het opheffen van nederzettingen, die teveel luchtver-
vuiling konden verwachten. Er werd ook meer rekening met het 
landschap en het klimaat gehouden. Hoewel er in de oude stad 
voorzieningen gepland waren, ontbrak ook in dit plan een echt 
centrum. In het project ontbrak een wandelgebied.
Waarschijnlijk heeft Stam tot juli 1933 aan Makejevka gewerkt. 
Zijn zorgvuldige ontwerp werd slechts ten dele uitgevoerd.69 Wel 
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kreeg dit plan in het Westen ruime bekendheid en werd het over-
wegend positief ontvangen.70 Bij realisatie gold het project als het 
grootste dat volgens de uitgangspunten van het Nieuwe Bouwen 
was gerealiseerd. Het schematische van het stadsontwerp deed 
opponenten echter verklaren, dat Stam de sprong van de wijk 
naar de stad niet had weten te maken. Schmidt handhaafde nog 
in 1965 zijn kritiek.71 Hij vroeg zich af: “(…) waar dan die boule-
vards gebleven zijn waar de arbeiders ‘s avonds met hun meisjes 
paraderen gingen en de etalages bekijken konden.”72 
Han van Loghem reageerde in De 8 en Opbouw op het zojuist 
aangehaalde artikel van Stam.73 Hij had zelf in het Siberische 
Kemerevo gewerkt. Hij prees Stam voor de tact en volharding 
waarmee hij de denkbeelden van het Nieuwe Bouwen concre-
tiseerde. “Zoo heb ik zelf in Rusland gevochten voor mijn ste-
denplan, zoo vecht ook Stam voor zijn plannen.” In de ogen van 
Van Loghem was er inmiddels een industriebevolking ontstaan, 
waarin de boerenaard was “gelikwideerd” en voor wie de socia-
listische stad “levensvreugd, kracht en gezondheid” betekende. 
Makejevka is tegenwoordig een industriestad van vierhonderd-
duizend inwoners, met een staalindustrie en kolenmijnen van 
landelijk belang.

DE FuNCTIONELE STAD, HET VIERDE CIAM–CONGRES
Le Corbusiers voorstel om een CIAM-congres in Moskou te 
organiseren kreeg veel voeten in aarde. Er gingen vier CIRPAC-
bijeenkomsten aan vooraf. Op de eerste, die in Berlijn in juni 1931 
plaatsvond, presenteerde May enthousiast zijn Russische projec-
ten waaronder dat van Magnitogorsk. In zijn woorden: “Het bou-
wen in de USSR is geen romantische bevestiging van de speldrift, 
maar een strijd op leven en dood.”74 
Stam stond sceptisch tegenover de keuze van Moskou als con-
greslocatie, omdat hij bang was dat zijn vakgenoten de toestand 
daar niet zouden begrijpen. 75 Hij gaf Sigfried Giedion aan zelf te 
moeten afzeggen: “Belangrijk is nog,dat er in de laatste maanden 
van het bouwseizoen,september en oktober voor al diegenen die 
aan het front zijn,geen gelegenheid zal zijn om naar Moskou te 
reizen.”76 Uiteraard zou daarmee Stams rol in het CIAM verder aan 
belang inboeten. Er is ook gesuggereerd dat zijn invloed vermin-
derde omdat zijn dwingende manier van overtuigen hem geïso-
leerd had, maar dit is niet meer vast te stellen. 
De afwijzing van het ontwerp van Le Corbusier voor het Paleis 
van de Sovjets deed de CIAM-leden realiseren, dat Stalin zich 
tegen de avant-garde als de officiële Sovjet-benadering van 
architectuur en stedenbouw had gekeerd. Het Russische architec-
tuurbeleid was het laatste jaar inderdaad volkomen veranderd, 
zodat er voor het CIAM een andere wind was gaan waaien.77 De 
communistische partij, die zich eerder op de vlakte had gehou-
den, ging nu een officiële positie ten opzichte van architectuur 
innemen.78 Omgekeerd was het optimisme van het CIAM over de 
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stedenbouw in dit land getemperd. De onderhandelingen over 
het congres verloren momentum zodat de organisatie tenslotte 
besloot om de bijeenkomst te verplaatsen, hoewel verschillende 
brigadeleden deze “bruuskering van de gastheren” betreurden.79

In juli 1933 organiseerde Cor van Eesteren het congres over de 
functionele stad. Het vond uiteindelijk op een cruiseschip op de 
Middellandse Zee en in Athene plaats. Het geldt als het meest 
geïnspireerde CIAM-congres, met debatten op het promenadedek 
en aan de voet van de Acropolis. Onder de honderd deelnemers 
waren haast geen Duitsers. Le Corbusier, Gropius en anderen 
voerden het woord. Het CIAM verruimde het blikveld van archi-
tectuur naar stedenbouw met behulp van analyses van 34 steden. 
De stad werd nu methodologisch en normatief benaderd. Om de 
sociale problemen aan te pakken werd een strikte scheiding van 
de stedelijke functies wonen, werken, recreatie en verkeer bepleit. 
Ook werden hoge, wijd verspreide flats voorgesteld. Ter afron-
ding werd de Verklaring van Athene opgesteld. Over de resultaten 
verscheen in 1942 Can our cities survive van Luis Sert die een 
belangrijke positie in het CIAM zou krijgen. Een jaar later volgde 
La Charte d’Athènes van Le Corbusier. Beiden zetten de uitgangs-
punten van het congres naar hun hand. 
Stam had inderdaad verstek moeten laten gaan. Hoewel er op 
het congres wel Russische ontwerpen werden getoond, was er 
weinig interesse voor de stedenbouw in de Sovjet-Unie omdat de 
brigaden de hooggespannen verwachtingen niet hadden kunnen 
waarmaken. Giedion had twee jaar eerder Stams Rokin en Dam-
ontwerp richtinggevend genoemd, maar dit was inmiddels vijf 
jaar oud. De architectuurhistoricus Sokratis Georgiadis daarover: 
“Zoals men ziet, hoorde de 32-jarige, in Giedion’s ogen, al in 1931 
tot het verleden.”80 Volgens zijn vakgenote Sima Ingberman was 
het maar al te duidelijk dat de Russische stedenbouw zich ner-
gens in onderscheidde. 81 De brigaden waren volgens haar al half 
vergeten, omdat zij niets uitzonderlijk konden tonen. Inderdaad 
werden de nieuwe steden noodgedwongen zo eenvoudig moge-
lijk opgezet, zodat de CIAM-leden ze niet als innovatief zagen.82 
Het CIAM gaf niet langer de sociale dimensie van het bouwen alle 
aandacht, maar schoof “het sociaal-esthetische probleem” naar 
voren.83 Alle inspanningen ten spijt zou het CIAM maar weinig 
regeringen voor deze nieuwe kijk op stedenbouw winnen.

ORSk
Terwijl de meeste CIAM-leden op de Patris II voeren, zakten Mart 
en Lotte met haar zoontje Peter op een stoomschip de Wolga af.84 
Hun bestemming Orsk lag driehonderd kilometer zuidelijker dan 
Magnitogorsk, stroomafwaarts aan de Oeral in het Russische deel 
van Siberië.85 Omdat er twee centrales en verschillende fabrieken 
in werking waren, er een locomotievenfabriek werd gebouwd en 
de bodem een schat aan mineralen herbergde, was dit provincie-
stadje als socialistische industriestad aangewezen.
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Foto’s herinneren aan de plezierige tocht aan boord. Lotte en 
Mart gingen wel vaker op de brigade vooruit en reisden ironisch 
genoeg meestal in de uit Nederland geïmporteerde T-Ford 28, die 
zij zelf in Odessa hadden opgehaald. Zij waren gemachtigd om bij 
politieposten benzine te tanken en vanwege hun veiligheid reis-
den zij in politie-uniform. Lotte had hier later goede herinneringen 
aan: “We leefden als zigeuners, een zalige tijd!”86 

Stam ging opnieuw een masterplan ontwikkelen op basis van 
de principes, die May uitgewerkt had. Afgaande op de vergaarde 
kennis van het landschap en de bodem heeft hij langere tijd in 
Orsk doorgebracht. Terug in Moskou zette hij samen met Schmidt 
de lijnen voor dit algemene plan uit.87 De nieuwbouw moest 
150.000 bewoners huisvesting gaan bieden. Deze nieuwe wijken 
werden zonder centrum ontworpen. De oude stad werd herzien. 
Zij verwerkten de kritiek op Makejevka en onderbraken de regel-
maat in het stedenbouwkundige plan voor Orsk. Stam gaf hier 
alleen de aanzet, waarna Schmidt de uitwerking op zich nam.88 
In 1933 werd de zelfstandige May-brigade onderdeel van het 
zogeheten Standartgorproekt, het bureau dat verantwoordelijk 
was voor de planning van socialistische industriesteden en dat 
honderdvijftig buitenlandse specialisten telde.89 Daarmee kwam 
de brigade onder direct toezicht van de Sovjet-autoriteiten te 
staan. In hetzelfde jaar ging Lotte voor het Orsk-project werken. 
Zij tekende de kwartalen, die steeds uit flats van verschillende 
hoogten bestonden, met collectieve voorzieningen langs de 
zomen.90 Ook ontwierp zij crèches en scholen. 
Ten behoeve van de uitvoering werd eerst een provisorisch barak-
kenkamp ingericht.91 Opnieuw waren de tekorten alom, machines 
en zelfs handgereedschappen ontbraken. Bouwmaterialen wer-
den aangevoerd in karren, die door kamelen werden getrokken. 
Opnieuw kreeg Stam onenigheid met de regering, omdat hem 
vergaande wijzigingen werden opgedragen die voor hem niet 
acceptabel waren. Details over deze onderhandelingen zijn niet 
overgeleverd en de omstandigheden, die hem in 1933 of ’34 
deden besluiten om uit het project-Orsk te stappen, zijn niet 
opgehelderd.92 
Schmidt zette het project met hulp van Tsjechoslowaakse spe-
cialisten voort. Hij wijzigde het plan door het centrum van het 
gebied, dat tussen de stad en het industriegebied in getekend 
was, naar het midden in het woongebied te verplaatsen.93 Hij gaf 
ook leiding aan de uitvoering en in 1934 zou hij de leiding over 
een eigen brigade krijgen, waarin delen van de brigades van 
May en Meyer werden samengevoegd. Onder de leden waren 
Hebebrand, Zeman en Schütte-Lihotzky. Deze Schmidt-brigade 
werkte voornamelijk aan het project voor Orsk.94

Ten tijde van Stams vertrek waren voornamelijk provisorische 
onderkomens van hout en leem opgetrokken, al was wel met 
de werkelijke bouw begonnen.95 De eerste twee kwartalen, 
bestaande uit vierhonderdvijftig driekamerwoningen, een crèche 
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en een lagere school konden al snel worden opgeleverd. Schmidt 
noemde het project achteraf het fundament voor de nieuwe en 
groene socialistische stad. 
Het ontwerp van Orsk kreeg net als dat van Makejevka grote 
bekendheid. Zo werd het afgebeeld in Can our cities survive? dat 
al ter sprake kwam.96 (afb. 71) Sert prijst de wijze waarop Stam de 
verschillende functies van de stad tot een eenheid had gemaakt: 
het industriegebied, de woonwijken, het recreatiegebied en de 
culturele centra. In zijn ogen hadden alleen natuurlijke omstan-
digheden zoals het klimaat en de topografie het plan beperkingen 
opgelegd. 
In de jaren dertig werden tal van industrieën in Orsk gevestigd. 
Nog steeds is het een belangrijke industriestad, die tegenwoordig 
driehonderdduizend inwoners telt.  

bALGASj
Na het vierde CIAM-congres bleef de organisatie geregeld in 
Europa bijeenkomen, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Op 
de CIRPAC-bijeenkomst in Londen van mei 1934 bereidde een 
commissie onder leiding van Sert een gepopulariseerd verslag 
van het congres voor. Stam had bij die gelegenheid de voortgang 
van een wetenschappelijke uitgave willen bespreken.97 Hij werd 
echter op onbekende grond door Scotland Yard gearresteerd, 
mogelijk slechts omdat hij als westerse intellectueel uit de Sovjet-
Unie kwam.98 Wel is gesuggereerd dat hij namens de Sovjets 
ervoor moest pleiten dat het vijfde CIAM-congres alsnog naar 
Moskou gehaald werd. Bijzonderheden ontbreken echter; voor 
zover bekend was hij alleen actief voor het CIAM ten behoeve van 
de publicaties, die op dat moment op stapel stonden.99 Stam werd 
in hechtenis genomen en tenslotte naar Nederland uitgewezen. 

Drie maanden later brachten Lotte en Mart enkele weken in 
Kazachstan door, om een opdracht voor te bereiden.100 Een 
indrukwekkende tocht voerde dwars door het continent tot de 
grens van China. Hun foto’s tonen het uitgestrekte en verlaten 
steppenlandschap.101 Vanaf Orsk werd de reis in een vliegtuig van 
de luchtmacht afgelegd, zo vertelde Lotte jaren later:102 

“ [We vlogen] naar Alma Ata nabij de Chinese grens. (…) 
Het doel van onze tocht was te onderzoeken in hoeverre 
de opdracht die we hadden in een stad te bouwen in de 
Hongersteppe aan het meer van Balgash uitvoerbaar zou zijn. 
(…) Wij zagen vanuit het vliegtuig een gifkleurig blauw groen 
oppervlak dat zijn kleur bleek te danken aan het koper dat 
in dit gebied, waarin de grootste kopervoorraad ter wereld 
verborgen lag, in dagbouw werd gewonnen. (…) We daal-
den met ons kleine oorlogsvliegtuigje neer in een gebied 
zonder enig teken van leven, zonder planten en dieren, een 
absolute stilte overviel ons. (…) Doordat de gehele bodem in 
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het gebied door zout en dus door koper was aangetast, was 
het leven van dier en plant en dus eigenlijk ook van mensen 
onmogelijk geworden. (…)  
Men had ruim tachtigduizend gevangenen naar dit onher-
bergzame gebied gedeporteerd. Een deel van hen, de 
Kirgiezen, woonde in tenten en de rest in barakken; elke 
barak telde een zestal gezinnen. We zagen de gevangenen, in 
de gloeiende zon, hakkend met houwelen in de rotsen, in de 
rotsachtige steppe, overdekt met een dunne laag zand, moes-
ten voor kanalisatie geulen worden gehakt. (…) 
Wij verbleven ongeveer zes weken in dit gebied en waren 
dientengevolge het slachtoffer geworden van wandluizen. 
Terug in Moskou moesten we, alvorens rapport uit te kunnen 
brengen aan het Ministerie voor het Bouwwezen, in verband 
met de wandluizen eerst behandeld worden in een zieken-
huis. Wij waren tot de conclusie gekomen dat het onmenselijk 
en dus onverantwoord was in Balgash een stad te bouwen 
waar mensen zouden kunnen leven. Wij stelden dan ook voor 
de stad Alma Ata uit te breiden met woongelegenheid voor 
de gezinnen en in Balgash werkkampen te organiseren waar-
bij de arbeiders om de maand afgewisseld zouden kunnen 
worden. Voorwaarde zou moeten zijn dat een dieseltreinver-
binding van Alma Ata naar Balgash zou worden aangelegd.  
Onze voorstellen vielen bij het executieve comité van de 
partij, dat de beslissing moest nemen, geheel verkeerd. De 
voorzitter nam een stuk papier uit een lade en toonde ons het 
eenmaal genomen besluit van zijn comité (…): “Wij hebben 
nu het koper nodig en niet over vijf jaar als de aanleg van 
de dieseltrein klaar is. De oorlog staat voor de deur en daar-
voor hebben we het koper direct nodig. We hebben mensen 
genoeg maar te weinig materiaal.” 
(…) De conclusie van het comité luidde dan ook: “We geven 
u daarom toch de opdracht die stad te ontwikkelen”. (…) 
[Stam] sprak de woorden, die voor mij nog altijd getuigen 
van de grote morele moed die hij toen opbracht. Hij zei: “Het 
spijt me, maar dan moet u mij niet hebben. Ik weiger deze 
opdracht, ik doe het niet! U bent politicus en ik ben steden-
bouwer en dus heb ik te zorgen dat ik een stad ontwerp waar 
gezinnen en dus mensen, mannen en vrouwen en kinderen 
kunnen leven. Dat kan niet in Balgash en dus doe ik het niet.”  
Na dit cruciale moment hebben we een spannende tijd 
gehad. (…) Wij hadden na de weigering de opdracht in 
Balgash uit te voeren direct onze uitwijzingsvisa aangevraagd 
om zo snel mogelijk het land te kunnen verlaten. Toch moes-
ten we een aantal maanden op die visa wachten en dat was 
een afschuwelijke periode. Elke nacht dacht je, als je stappen 
hoorde, dat je gehaald zou worden. Gelukkig bleek dat niet te 
gebeuren.”
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Inmiddels was de cultuurpolitiek volledig omgezwaaid. Er vond 
een zuivering plaats, die zich tot alle bedrijven en de partij uit-
strekte. De sfeer werd argwanend, zodat het Nieuwe Bouwen op 
een groeiend wantrouwen stuitte. Er werd steeds minder een 
beroep op westerse hulp gedaan, waarop meer en meer speci-
alisten de Sovjet-Unie verlieten.103 May, die zoals bleek van zijn 
taak ontheven was, had na afloop van zijn contract feestelijk 
afscheid genomen en was in 1933 naar Brits Oost-Afrika (Kenya) 
vertrokken. Nu vielen de brigades verder uiteen. Wie bleef onder-
vond steeds meer tegenwerking. Zo werd het salaris voortaan in 
roebels uitbetaald, die het land niet uit mochten.104 Leni kreeg van 
Mart een bijdrage in haar onderhoud, zodat deze maatregel hen 
direct trof. 
Tenslotte werd iedere inbreng van buitenlandse architecten in de 
stedenbouw verboden. Zij werden in verschillende steden niet 
langer toegelaten. Magnitogorsk zou in 1937 zelfs een verboden 
stad worden. Sommige brigadeleden werden tot ongewenste 
persoon verklaard, anderen bleken statenloos te zijn. Uiteindelijk 
werden alle overgebleven buitenlandse specialisten gedwongen 
om te vertrekken, zelfs de toegewijde Meyer.

Stam was op het zoveelste “besluit is besluit” van de partij 
gestuit.105 Hij moest plaatsmaken voor “jaknikkers”. 106 Zijn tegen-
voorstel stond in het gunstigste geval gelijk aan een ontslag-
aanvraag.107 Omdat de spanningen toegenomen waren kon het 
echter ook als werkweigering opgevat worden, waarmee hij 
deportatie of erger riskeerde. In deze onzekerheid trouwden op 
14 oktober 1934 in Moskou “Martin Arieszoon Stam en Charlotte 
Albertsdochter Beese”. 108 In haar herinnering: “Mart Stam en ik 
zijn al gauw in Moskou getrouwd te midden van beelden van 
Lenin en Stalin en enige kunstpalmen met rode linten. Onze 
trouwceremonie begon met de uitspraak “Er zal geen steen boven 
de ander blijven staan.””109 Lotte Stam-Beese verbaasde zich over 
deze ambtenaar, die een “godloze“ natie vertegenwoordigde, 
maar een voorspelling van Jezus aanhaalde.110 Wellicht bracht hij 
deze woorden een verband met de verwachte wereldrevolutie, 
maar zij zal ze toch ook op haar huwelijk betrokken hebben. 
Mogelijk zette de situatie hen tot dit huwelijk aan: niet alleen 
baarde het risico van deportatie hun zorg, maar het was ook de 
vraag of Lotte zich in Nederland mocht vestigen. Het huwelijk 
bespoedigde de gewenste verblijfsvergunning echter niet, omdat 
Nederland de Sovjet-Unie niet erkende. Noch dit huwelijk noch de 
voorafgaande echtscheiding van Mart en Leni, die eerder op deze 
dag zijn beslag kreeg, zou in dit land rechtsgeldig blijken. 
Na lang en gespannen wachten konden zij eind oktober de Sovjet-
Unie verlaten, twee maanden voordat Stalin de Grote Zuivering 
inzette. Binnen enkele jaren zouden verschillende Russische 
leiders, die zich voor de modernistische stedenbouw hadden 
ingezet, geliquideerd worden.111 Tenminste drie buitenlandse 
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architecten overleefden de terreur niet.112 Lotte zou later graag 
vertellen, dat Mart en zijzelf als laatste passagiers aan boord van 
hun schip gingen, net voordat de loopplank werd opgetrokken.113 

Onder de slagvaardige leiding van May had zijn brigade in drie 
jaar tijd tenminste twintig steden in de steigers gezet, waarmee 
een onvoorstelbare prestatie geleverd werd, waarin Stam een 
groot aandeel had.114 Hij was in de Sovjet-Unie boven zichzelf 
uitgegroeid, omdat hij in de ban was van de opgave om zich voor 
het eerste socialistische land ter wereld in te zetten. “Wij werken 
hier niet met de bedoeling,de ontwikkeling van de kunst te beïn-
vloeden en de kunstgeschiedenis nieuw materiaal ter beschikking 
te stellen,maar veeleer,omdat wij een grote cultuurhistorische 
ontwikkeling mee beleven,die in haar omvang en mate nauwelijks 
eerder was voorgekomen”, zo schreef hij Giedion.115 Hij heeft aan 
dit ideaal inderdaad gestalte gegeven. 
Uit deze periode is een tinnen inktpot overgebleven met de 
inscriptie ‘Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek. 
Proletariërs van alle landen, verenigt u’, waarmee hij de 
Sovjetregering hem waarschijnlijk onderscheiden heeft.116 Hij 
legde in Magnitogorsk, Makejevka en Orsk een basis aan steden, 
die uit het niets zouden verrijzen. Het verbijsterende gebrek aan 
materialen, gereedschappen en vakbekwame arbeiders vergde 
het uiterste van zijn improvisatietalent en de staatsgeleide econo-
mie bleek een beproeving. Ook de uiterst zware leefomstandighe-
den en het isolement eisten hun tol. 
Ondanks hun onderlinge spanningen bleef Stam met May samen-
werken, totdat deze vertrok. Tenslotte kon Stam zich niet achter 
het onverantwoordelijke Balgasj-project scharen.
In de loop van tientallen jaren hebben naar wordt aangenomen 
twintig projecten een vorm gekregen, waarbij het concept van 
Stam het voornaamste uitgangspunt was.117 De toeschrijving is 
echter opnieuw problematisch, wat in dit geval voortkomt uit de 
collectieve productieprocessen en de toegepaste standaardisatie.118 
De omvang van het werk van de May-brigade is bovendien moeilijk 
te reconstrueren, omdat de Stalinisten archieven over de buiten-
landse inzet lieten verdwijnen en het onderwerp na de Tweede 
Wereldoorlog door Oost en West maar liever vergeten werd.119 De 
opzet van Stam om in de Sovjet-Unie niet langer op individuele 
titel te ontwerpen, kreeg zo een onverwachtse nagalm. 
In menselijk opzicht is het aantal opgeleverde woningen minder 
belangrijk dan het aantal dwangarbeiders, dat bij deze steden-
bouw het leven liet. Dit dodental is zelfs niet bij benadering vast 
te stellen. 
Over Stams Makejevka-project merkt Jos Bosman op: “Met dit 
plan bereikte hij het hoogtepunt van zijn steile carrière: vervol-
gens viel Stam weer terug naar een marginale positie binnen het 
Nieuwe Bouwen.”120 “Marginaal” doet Stam tekort, gezien zijn 
actieve rol in deze beweging in de jaren na zijn terugkeer uit de 
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Sovjet-Unie, maar inderdaad was het aanvankelijke enthousiasme 
bij CIAM-leden voor het Sovjet-project door het uitblijven van 
resultaten sterk bekoeld. 

Stam heeft zich bij terugkeer nauwelijks in het openbaar over de 
Sovjet-regering uitgelaten. Een uitzondering vormt een interview, 
dat Teige hem een jaar later afnam en dat in het Moskou-gezinde 
Země Sovětü (Land van de Sovjets) verscheen.121 Stam vertelde 
hem dat de werkorganisatie in de Sovjet-Unie tekort schoot en dat 
de Russen vaak primitief en achterlijk waren. Hij verwachtte dat 
de functionalistische architectuur er voorlopig niet meer aan bod 
zou komen. De onrealistische plannen van de jonge Russische 
architecten hadden volgens hem de oudere generatie en daarmee 
het classicisme weer in het zadel geholpen. Hij wees wel op een 
recent stadsvernieuwingsplan voor Moskou, dat hij beloftevol 
vond.122 
Een tweede uitzondering is zijn artikel ‘Bouwkunst in het nieuwe 
Rusland’ in De Groene Amsterdammer, dat in 1936 verscheen en 
waarvan de slotzin luidt: “We moeten en kunnen verwachten, dat 
de bouwkunst in Rusland een rijke menschelijke vormentaal zal 
spreken, eerlijk, open en oprecht, een absolute tegenstelling met 
den uiterlijken schijn, die een typisch verschijnsel is voor perio-
den van verval in de ontwikkeling der menschheid.”123 Ondanks 
dit vertoon van optimisme wist Stam dat de Sovjet-Unie niet de 
vooruitstrevende arbeidersstaat was, waar hij zich voor had willen 
inzetten. Evenmin als Lissitzky stelde hij echter de verloedering 
van het socialisme aan de kaak.124 Hij beperkte zich tot uitspra-
ken over stedenbouw en ging zo voorbij aan de mensonterende 
toestanden die hij van dichtbij had meegemaakt. Mogelijk wilde 
hij over de Russische staatsterreur niet naar buiten treden, omdat 
zijn relaas koren op de molen van de rechtse propaganda zou zijn. 
Maar hij was ook behoedzaam, omdat hij om zich heen politieke 
pionnen had zien vallen en zich realiseerde, dat architectuur en 
politiek nauw verweven waren. Alleen intieme vrienden kwamen 
te weten dat hij uit teleurstelling zijn laatste geloof in de heilstaat 
had verloren.125
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Na hun jarenlange verblijf in de Sovjet-Unie kwamen Mart en 
Lotte Stam met de driejarige Peter op 10 november 1934 in 
Amsterdam aan.1 Voor haar was dit vrijwel een kennismaking 
met Nederland, voor hem een weerzien dat gemengde gevoe-
lens zal hebben opgeroepen. Zij waren berooid.2 Logerend bij 
Stams vader in Purmerend zochten ze woonruimte en maakten 
plannen voor de toekomst. Stam had om deze reden contact met 
Anton Lorenz gezocht, toen tijdens de terugreis in Londen werd 
aangelegd.3 Hij was te spreken over de wijze waarop zijn verte-
genwoordiger zijn zaken behartigd had, maar nu wilden Lotte en 
hij met fotografie, reclame en andere vormen van vormgeving 
een bestaan opbouwen. Stam had daarbij vooral het ontwerpen 
van meubels en binnenhuisarchitectuur op het oog.4 Hij schreef 
Lorenz dat hij laaggeprijsde ameublementen voor slaapkamers 
op de markt hoopte te brengen en vroeg hem om brochures en 
verkoopcijfers. 
Uit zijn volgende brief die een week later dateert, blijkt dat zij een 
benedenwoning hadden ondergehuurd aan de Amsterdamse 
Amstellaan, de entrée van Berlages Plan Zuid.5 Zo kwamen zij 
te wonen in een van de “baksteendromen” van Michel de Klerk, 
waarvan Stam “het aesthetisch geknutsel” en “de hokkerige 
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Afb. 22
Drive-in woning, Van Dijckstraat, 
Amsterdam, 1936. Foto uit ‘Vijf nieuwe 
woningen’, De 8 en Opbouw, 1938. 



211

Crisistijd in nederland

plattegronden” had gelaakt.6 Op dit adres wilde hij een model-
woning voor stalen meubels inrichten.
Meteen werden Mart en Lotte lid van De 8. Het is de vraag hoe wel-
kom Stam bij deze architectenvereniging was, want zijn aanspraak 
op het auteurschap van de Van Nellefabriek was nog niet vergeten. 
Ook werd zijn band met de Sovjet-Unie gewantrouwd. Hij had over 
zijn verblijf daar weinig méér los gelaten dan dat de bevolking vaak 
ontwikkeling miste.7 Het was bij De 8 bekend dat Mart en Lotte 
met het Russische volk sympathiseerden. In Nederland was de 
Russische regering echter heel impopulair, omdat deze haar buiten-
landse schulden geannuleerd had, waardoor enorme Nederlandse 
investeringen verloren gingen. In de jaren ’30 groeide de afkeer 
door de bloedige vervolgingen en monsterprocessen onder Stalin, 
al kwamen lang niet alle misdaden van de partijdictatuur naar bui-
ten. Heel verstandig meden Mart en Lotte politieke uitspraken. Dit 
gebrek aan openheid maakte hen echter wel verdacht, zodat zij “de 
Russen” werden genoemd.

Alleen met grote moeite kwam Stam weer aan de slag. De eco-
nomische depressie had het kapitalistische deel van de wereld in 
zijn greep; de crisis was in Nederland ongekend diep. Er heerste 
armoede en er werden nauwelijks bouwopdrachten vergeven. 
De economie zou pas aantrekken, nadat de regering in 1936 de 
gulden liet devalueren. 
Hoe Stam zich in de laatste jaren van het interbellum ondanks 
deze tegenwind als architect manifesteerde is het onderwerp 
van dit hoofdstuk, het eerste van vier die zich overwegend in 
Amsterdam afspelen (zodat deze plaatsnaam vaak impliciet blijft). 

In Stams privéleven veranderde veel. Leni Lebeau overleed op 
12 januari 1935 aan de gevolgen van haar suikerziekte, twaalf 
dagen nadat de echtscheiding uitgesproken werd. Zij ging heen in 
bijzijn van Stam en hun dochter Jetti. Deze laatste zou een aan-
zienlijk bedrag erven, dat naar mag worden aangenomen uit het 
succesvolle stoelontwerp van haar vader voortvloeide. Nu kwam 
de verantwoordelijkheid voor Jetti aan haar vader en een voogd 
toe. Later dat jaar, op 6 augustus, trouwden Mart en Lotte opnieuw, 
dit keer op het Amsterdamse stadhuis, omdat hun in Moskou 
gesloten huwelijk in Nederland immers niet wettig was. De verbin-
tenis maakte haar medeverantwoordelijk voor Jetti en hem voor 
Peter en voor het kind, dat op komst was. Lotte en Mart kregen op 
26 november van dat jaar namelijk een tweede dochter, Ariane.
In deze jaren zou Stam zich meer een Amsterdammer tonen, 
met zijn herenfiets en zwarte baret. Zijn plat Amsterdams accent 
maakte hij zich waarschijnlijk in deze jaren eigen. 

Mart en Lotte werkten hard aan hun acquisitie en aan de weinige 
opdrachten, die tot uitvoering kwamen. Zij richtten een bureau 
op en verbreedden hun basis door met Willem van Tijen te gaan 
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samenwerken.8 Dankzij zijn Woongebouw Bergpolder was Van 
Tijen inmiddels internationaal bekend. In deze eerste vrijstaande 
galerijflat van Nederland, die hij in samenwerking met het bureau 
Brinkman & Van der Vlugt ontwierp, pastte hij zijn ideeën over de 
woning voor het bestaansminimum toe. De flat was sober, hel-
der, in onderdelen ijl: “een vrolijk gebouw”, zo vond hij zelf.9 Het 
was een prototype geworden, zodat zijn werk gevraagd was. De 
volkshuisvesting had Van Tijens bijzondere belangstelling, maar 
hij moest gezien de markt de bakens verzetten.10 Hij zocht graag 
samenwerking, onder meer met Ben Merkelbach en met Hugh 
Maaskant, met wie hij zich in 1937 associeerde.11 Een bijzon-
derheid over deze laatste mag hier niet over het hoofd worden 
gezien: Maaskant was meer dan twee meter lang en noemde zich-
zelf graag de grootste architect van Nederland. Zijn oeuvre wordt 
door monumentaliteit en forse details gekenmerkt. 
Van Tijen bewonderde Stam en betrok hem geregeld bij projec-
ten.12 Deze samenwerking, hoe veelbelovend ook, kwam maar 
langzaam van de grond.13 Tenslotte realiseerden zij de zogeheten 
Drive-in woningen, die sterk tot de verbeelding spraken.14 (afb. 73) 
Bij de bouw van deze vijf woningen aan de Anthonie van 
Dijckstraat in Amsterdam-Zuid waren zij min of meer hun eigen 
opdrachtgever, een constructie die destijds vaak voorkwam. Het 
initiatief kwam van Van Tijen, die als projectontwikkelaar optrad 
en in het voorjaar van 1935 zijn optie op het terrein aan het 
architecten bureau Stam en Beese beschikbaar stelde.15 Hij maakte 
Stam tot directeur van zijn naamloze vennootschap, die de 
obscure naam De Tweede Wimbe droeg.16 Het benodigde kapitaal 
werd voornamelijk van Van Tijens bouwmaatschappij geleend. 
Het kavel van dertig meter breedte was eigenlijk te smal voor vijf 
woningen, maar de gemeente bleek bereid om dit door de vin-
gers te zien. De bouw tekent de toegenomen acceptatie van het 
Nieuwe Bouwen. In deze Amsterdamse School-buurt staan ook de 
Openluchtschool van Jan Duiker, de Apollohal van Albert Boeken 
en de Montessorischool van Van Tijen, waar Stam aan meewerkte.17 
Aangenomen wordt, dat Stam het grootste aandeel in het ont-
werp heeft gehad, dat Beese voornamelijk aan het interieur 
werkte en dat Van Tijen als supervisor funktioneerde. Zij gaven 
veel ideeën van het Nieuwe Bouwen gestalte: de grote transpa-
rantie, het moderne materiaalgebruik, de functionele inrichting. 
De woningen kregen vier woonlagen en glas alom. Van Tijen 
schreef over het project een wervend artikel in De 8 en Opbouw 
(over dit tijdschrift later meer).18 Hij somt allerlei snufjes op, zoals 
de centrale verwarming, de vuilstortkoker en de opklapbare 
wastafel. In vakkringen oogstten de woningen met hun helder 
gedetailleerde gevel en grote wooncomfort veel waardering 
als een moderne versie van een grachtenpand. De garages – in 
Nederland een noviteit – heetten een sensatie. Bij het genoemde 
artikel in De 8 en Opbouw staat een auto op de drempel van een 
Drive-in woning afgebeeld, met als bijschrift: “In Amsterdam 
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staan honderden auto’s dag en nacht op straat omdat in de woon-
wijken geen garages zijn en omdat de eigenaar z’n wagen toch 
direct bij de hand wenscht te hebben.” (afb. 22) Voor Stam moet 
deze vanzelfsprekende luxe een cultuurshock zijn geweest. Mart 
en Lotte redden zich in deze tijd zonder auto. Met dit project hiel-
den zij wel hun hoofd boven water, want er werd op de panden 
goed verdiend.19 

Stam werd in Nederland weer opgemerkt. Zo werd hij in 1936 
gevraagd voor de jury van de prijsvraag ‘Goedkoope arbei-
derswoningen’, die drie jaar eerder door de BNA in Amsterdam 
geïnitieerd was.20 Hij verving de onlangs overleden Jan Duiker.21 
Nadat de efficiënte kleine woning in het CIAM veel aandacht had 
gekregen, was ook in Nederland de belangstelling voor deze 
innovatie gegroeid. Nu stond de vraag centraal, hoe een renda-
bele arbeiderswoning ontworpen kon worden. Uitgangspunt was 
een wijk met duizend arbeiderswoningen, vijftig winkels en drie 
scholen. Er kwamen bijna honderd inzendingen binnen. Stam had 
vooral oog voor ontwerpen, die de krap bemeten ruimten naar de 
behoeften van het uur van de dag indeelden. In het begeleidende 
rapport verscheen zijn studie ‘Het vraagstuk der arbeiderswoning 
in verband met de steeds veranderende grootte der gezinnen’. 22 
Hierin wijst hij op de sociale omstandigheden die de omvang van 
het huishouden beïnvloeden. Hij schat in, dat “de middelen waar-
van de beter gesitueerden zich bedienen om het aantal geboor-
ten te beperken (voorbehoedsmiddelen en zwangerschapson-
derbreking) voor den arbeider en den werklooze niet te betalen 
zijn.” Ook blijven kinderen langer thuis wonen, als zij geen baan 
kunnen vinden. Daarom kan voor hem de arbeiderswoning geen 
verkleinde villa zijn. Hij wil modern ingedeelde woningen zien, 
“niet meer star en onbeweeglijk”, en stelt voor om de slaapkamer 
van de ouders door middel van schuifwanden overdag bij de 
woning te trekken. Voor Stam was ontwerpen in de eerste plaats 
een organisatieprobleem. 
De prijsvraag bracht geen winnaar voort. Wel werden vier premies 
uitgereikt, waaronder één voor Van Tijens plan met het motto 
‘ƒ 4,75’ (de nagestreefde weekhuur). Drie van deze inzendingen 
hebben een plattegrond, die de slaapkamer van de ouders over-
dag voor het wonen benut. Omdat alle inzendingen strokenbouw 
toepasten, werd van een overwinning van het Nieuwe Bouwen 
gesproken.23 De kostenoverzichten die bij de inzendingen ver-
langd werd, hadden duidelijk gemaakt dat een goede arbeiders-
woning niet goedkoop kon zijn. De prijsvraag had de stadsontwik-
keling op weg geholpen. 

MART STAM IN DE 8
Stam was zoals gezegd lid geworden van de in 1927 opgerichte 
Architectenkern De 8. Als voorzitter van Opbouw had hij al met 
deze vereniging samengewerkt. 
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De initiatiefnemers van De 8 hadden elkaar op de middelbare 
school leren kennen. Merkelbach werd als secretaris de motor 
van de vereniging. Hij deelde veel opvattingen met Stam en was 
tijdens hun samenwerking in Frankfurt met hem bevriend geraakt. 
Mede dankzij zijn enthousiasme had Ernst Mays woningbouwpro-
ject grote invloed op De 8 gekregen.24 
In i 10 was indertijd het oprichtingsmanifest ‘Wat is De 8?’ gepu-
bliceerd.25 De schreeuwerig opgemaakte verklaring werd als een 
roep om culturele vrijheid opgevat. Architectuur die in functio-
naliteit tekortschoot was uiteraard het eerste doelwit.26 Vooral de 
Amsterdamse School-architecten bij wie de oprichters van De 8 
hun eerste werkervaring hadden opgedaan, moesten het ont-
gelden. Met “a-kubistisch” werd de De Stijl-groep bekritiseerd, 
waarvan op dat moment Van Doesburg, Van Eesteren, Rietveld en 
de Oostenrijker Kiesler als enige architecten lid waren.27 De 8 zag 
in architectuur geen plaats voor het gevoel of het individuele: als 
rationalistische kunst moest het van maatschappelijke behoeften 
uitgaan en tot eigen vormentaal komen. Zo mocht de constructie 
aan de buitenzijde zichtbaar zijn en kregen glasgevels de voorkeur 
boven zware buitenmuren. 
De 8 was een hechtere vereniging dan Opbouw. Het had in 1928 
aan prestige gewonnen, toen Wiebenga, Duiker en Boeken lid 
werden.28 Weer een jaar later sloot Van Eesteren zich aan, die zijn 
pragmatische stedenbouw in de vereniging introduceerde.29 De 
vereniging groeide verder met onder anderen Duintjer, Bijvoet, 
Van Loghem en Arthur Staal. Niegeman sloot zich aan toen hij in 
1934 uit de Sovjet-Unie terugkeerde.30 Ook Van Ravesteyn was lid 
van De 8, zij het kort. 

Nu het functionalisme door de dictaturen van de Sovjet-Unie 
en Duitsland in de ban was gedaan, sloot deze beweging haast 
vanzelfsprekend een verbond met democratisch links. De eens-
gezindheid ging echter verloren. Voor links georiënteerden werd 
esthetiek in de architectuur haast onbespreekbaar; Le Corbusier 
en anderen werden in het conservatieve kamp gedreven. 
Onder invloed van deze toenemende verdeeldheid raakte zowel 
Opbouw als De 8 in het slop.31 Stam heeft zich in deze moeilijke 
tijd voor de Amsterdamse vereniging ingezet. Hij werd enkele 
weken na zijn terugkeer in Nederland tot bestuurslid benoemd, 
toen Merkelbach Duiker als voorzitter opvolgde.32 Hij stelde vast 
dat De 8 weinig actieve leden telde en dat de onderlinge ver-
houdingen slecht waren.33 De vereniging kreeg het bovendien te 
stellen met de stilistische ontwikkeling van leden van Groep ’32, 
die de Nieuwzakelijke uitgangspunten verlieten. 
Deze jonge architecten hadden zich rond Arthur Staal en Albert 
Boeken geformeerd, na een vergeefse poging om het behou-
dende genootschap Architectura et Amicitia voor het Nieuwe 
Bouwen te winnen.34 Daar zegden de “Twee-en-dertigers” op 
om collectief lid van Opbouw en De 8 te worden, waarmee deze 
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verenigingen in ledental meer dan verdubbelden.35 Als “tradi-
tionele functionalisten” hechtten zij aan vorm en schoonheid. 
Hun grote inspirator was Le Corbusier, terwijl deze zoals al bleek 
in De 8 weinig waardering meer kreeg.36 Twee leden van groep 
’32, Abraham Elzas en Auke Komter, gingen zelfs op zijn atelier 
werken, terwijl ook Staal er geregeld ideeën opdeed.37 Later 
richtte deze groep zich ook op het classicisme en de barok, stij-
len die grandeur en luxe uitdrukken. Deze architecten vonden 
de uitgangspunten van het manifest van De 8 te beperkt.38 Het 
functionalisme was in hun ogen doorgeschoten en formeel te kaal 
geworden.39 Zij zagen het Nieuwe Bouwen als een noodzakelijke, 
maar gepasseerde fase in de architectuur. Zo zag Boeken in ‘De 
moer’ het bewijs, dat de architectuur rond 1927 Amsterdamitis 
oftewel de vierkante ziekte had opgelopen.40 Naar hun overtui-
ging zou alleen een esthetischer Nieuwe Bouwen door een breed 
publiek omarmd worden.41 Zij zochten naar grotere expressie en 
hadden daarbij Picasso’s experimenteerzin voor ogen.42 
Meningsverschillen konden niet uitblijven. Een aanleiding was 
een recent ontwerp van Sybold van Ravesteyn, die met zijn reno-
vatie van het hoofdkantoor van de Brandwaarborg Maatschappij 
Tiel-Utrecht naar de barok verwees.43 Hij ontwierp steeds uitbun-
diger, waarin de jonge architecten hem volgden. Veel leden van 
De 8 reageerden bij hun bezoek aan dit kantoorgebouw ontdaan 
over de wijze waarop de functionalistische rechte lijn was verla-
ten. Naar aanleiding van deze excursie schreef Stam het artikel 
‘Over kantoorgebouwen in het algemeen’, waarin hij een preten-
tieloos gebouw van Van Tijen en Jo van den Broek in de traditie 
van de moderne beweging plaatst.44 Hij pleit voor doelmatige en 
flexibele kantoren die door hun gebruikers als prettig worden 
ervaren. Staal waarschuwt daarop: “(...) men moet oppassen 
geen maniakken voor een soort huis-, tuin- en keukenarchitectuur 
te kweeken, en eerlijk gesproken, het lijkt er in De 8 en Opbouw 
soms drommels veel op!”45 
Deze polemiek in De 8 en Opbouw leidde tot een gezamenlijk 
weekend van de beide verenigingen in het conferentiecentrum 
Avegoor, in juni 1937. Hier probeerden de leden de rijen te sluiten 
door stellingen van Van Ravesteyn over architectuur te bespre-
ken.46 Verschillende leden waaronder Stam hadden eveneens 
tevoren stellingen op papier gezet, en wel anoniem.47 Stam vond 
dat van een antithese tussen Nieuwe Zakelijkheid en schoonheid 
geen sprake kon zijn, omdat de bronnen van deze stroming in 
Kandinsky, Van Doesburg en Mondriaan lagen.48 Dit argument 
kwam nauwelijks over, maar het ontging de zaal niet dat hij 
schoonheid aan het einde van het ontwerpproces niet uitsloot, 
“niet als pijler maar als sluitsteen.” Voor hem ontstond architec-
tuur pas “Zoodra de groepering, de innerlijke samenhang en 
de uiterlijke verschijningsvorm zoowel in vorm, als in kleur en 
materiaal bewust is en beheerscht wordt. Daar moeten we van 
architectuur spreken waar alle problemen elk naar haar wezen 
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opgelost zijn, terwijl ze onderling bewust in verband gezien 
zijn, elkaar steunend en helpend tot een totaal dat harmonisch 
is.”49 Het statusverhogende ornament bleef Stam afwijzen. In de 
discussie die volgde volhardde hij zijn kritiek op Van Ravesteyns 
vormentaal. Hij verdedigde het Nieuwe Bouwen als een a-estheti-
sche architectuur.50 De partijen wilden elkaar niet vinden. Hoewel 
Avegoor ogenschijnlijk in harmonie werd afgesloten, waren de 
tegenstellingen verscherpt. 
De spanning liep opnieuw op, toen Siem van Woerden en Arthur 
Staal en een half jaar later hun prijsvraagontwerp voor een raad-
huis in Huizen presenteerden.51 Dit gebouw lijkt nog het meest 
op een buiten aan de Vecht. Het tweetal had Van Ravesteyns 
“barokke uitingen, animale gezindheid en surrealistische tenden-
ties” doorgezet in de hoop het Nieuwe Bouwen “sex-appeal” te 
geven.52 
Sigfried Giedion, door De 8 uitgenodigd om het omstreden 
ontwerp te beoordelen, wees het af.53 De situatie was voor Stam 
duidelijk: “Ze moeten eruit.”54 
Vervolgens besprak De 8 het raadhuisontwerp tijdens vier bij-
eenkomsten op rij, in de verenigingsruimte in de Galerij op het 
Frederiksplein.55 In een persoonlijke impressie schreef Boeken: “Ik 
heb een hoogst onplezierige herinnering aan de stormachtige ver-
gaderingen van De 8 die er op volgden.”56 Hij voelde zich met Van 
Woerden “voor de inquisitie gebracht.” Staal noteerde achteraf 
dat Van Eesteren, Merkelbach en Stam “alleen nog maar aan het 
woord” waren.57 Eind oktober werd voor het laatst over “Huizen” 
vergaderd. Het ontwerp werd “een doodzonde” genoemd, waarna 
Staal en Van Woerden gevraagd werd om de vereniging te verla-
ten.58 Dit verzoek legden zij naast zich neer, waarop Van Eesteren, 
Merkelbach en Stam bij wijze van tegenzet zelf bedankten.59 Acht 
architecten, leden van “de oude 8” maar ook van Groep ’32, wil-
den hun voorbeeld volgen. 
Vervolgens schreef Boeken een ‘Proeve van reorganisatie van 
De 8’. Zijn opponenten pareerden dit met een verklaring, die hij 
“te oordelen naar de spelling (...) van de hand van Stam” hield en 
die al snel diens “geloofsbelijdenis” ging heten. Stams bezwaar 
tegen het raadhuisontwerp gold vooral de koepel, die vanouds 
de huisvesting van het gezag symboliseert.60 In zijn ogen maakte 
de kroonlijst de bestuurszetel tot een gesloten doos, die door het 
hoge bordes en de statige trap nog meer werd afgesloten. Zijn 
kritiek beperkte zich echter niet tot de stijlkenmerken. Hij zag één 
bouwkundige stroming die vluchtte in de stilering en een zuiver-
der tegenhanger, die evenwicht bracht: “Wij achten het volkomen 
zinloos dit grondige verschil over het hoofd te willen zien of te 
willen overbruggen. Men zou daardoor slechts de karakterloos-
heid van onze tijd vergroten.” 
Stam schetste vaker dit negatieve tijdsbeeld om architecten op 
te roepen “ u i t e r l i j k h e d e n “ achter zich te laten.61 Hij zag 
monumentaliteit als een manier om maatschappelijke problemen 
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te ontkennen.62 Voor hem was de conclusie onontkoombaar: “Het 
zal belangrijk zijn dat zij zich bewust instellen – al zijn het ook wei-
nigen – op een samenwerken. Hierbij zal, ondanks de erkenning 
van het esthetische element als inhaerent aan alle bouwkunst, 
niet op de voorgrond staan persoonlijke artistieke bevrediging, 
maar, als bindend uitgangspunt van sociaal verantwoordelijk-
heidsbesef: de mens in zijn historisch en sociaal verband met al 
zijn materiële en geestelijke behoeften.”63 Medeondertekenaars 
waren Bijhouwer, La Croix, Elte, Limperg, Falkenberg-Liefrinck, 
Van Eesteren, Elzas, Niegeman en Stam-Beese.64 
Boeken schreef op zijn exemplaar: “Dat deed de deur dicht”, 
omdat hij zich onheus behandeld voelde: “Wie wilde nu niet met 
wie samenwerken?”65 Merkelbach liet weten dat Staal en Van 
Woerden met hun ontwerp voor Huizen “zich zelve buiten de 8” 
hadden geplaatst.66 
Stams vereenzelviging van twee architectuuropvattingen met 
twee levenshoudingen was olie op het vuur geweest. Op de vol-
gende vergadering was de opheffing van de vereniging het enige 
agendapunt. Volgens Boeken wilden Van Eesteren, Merkelbach 
en Stam “het bloed van Staal en Van Woerden”, maar ook een 
radicale zuivering in de vereniging.67 Hij sloot verdere samenwer-
king binnen De 8 uit, zodat tenslotte acht leden van Groep ’32 uit 
deze vereniging traden, onder wie Staal en Van Woerden.68 Een 
voorstel om de geamputeerde vereniging op te heffen haalde het 
echter niet.
Zo stuitte “de fusie” na vier jaar op formele verschillen. Groep 
’32 viel uit elkaar, De 8 bleef voortbestaan, met Stam in het 
bestuur. Stam keek onaangedaan op het conflict terug: “Het 
zijn juist vaak de heftige verschillen, de vaak totaal verschil-
lende aanleg die het mogelijk maakt, dat dit samengaan in de 
architectuurverenigingen stimuleerend werkt.”69 De voorspelling 
van Merkelbach dat hij het na zijn Russische ervaringen binnen de 
Nederlandse verhoudingen moeilijk zou krijgen, was snel uitge-
komen. Stam bleef echter de uitgangspunten van het Nieuwe 
Bouwen onverkort uitdragen, zodat hij voor een dogmaticus werd 
uitgemaakt. Dat de conflictstof zich had opgestapeld kan niet los 
gezien worden van het feit dat veel van deze architecten tot hun 
grote frustratie nog nauwelijks gebouwd hadden. 

ALS ARCHITECT ACTIEF VOOR DE 8
Stam was ook beroepsmatig in de weer voor De 8, dat een actieve 
rol in de Amsterdamse stedenbouw had. Hier was de woning-
bouw halverwege de jaren twintig gestagneerd.70 Hoewel de 
oppervlakte van deze gemeente door recente annexaties sterk 
vergroot was, heerste er nog steeds woningnood. De woning-
dienst bouwde voornamelijk voor krotbewoners en asociale 
gezinnen, omdat de woningbouw aan het particuliere initiatief 
werd overgelaten.71 In 1929 had het gemeentebestuur hoogbouw 
afgewezen.72 
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In het spanningsveld tussen de gemeente en links georiënteerde 
architecten zag De 8 schoonheidscommissies, die eigentijdse 
belangen met het behoud van het stadsbeeld in evenwicht moes-
ten brengen, vooral als een obstakel. In deze commissies had 
de Amsterdamse School, die al lang over zijn hoogtepunt heen 
was, nog steeds grote invloed. Omdat hier alleen de esthetiek 
van architectuur beoordeeld werd, hadden de architecten van De 
8 zich vaak tegen deze commissies uitgesproken en een lidmaat-
schap principieel geweigerd.73 In december 1935 werden echter 
twee leden als lid van de Commissie voor het Stadsschoon voor-
gedragen: Han Groenewegen en Stam. Hun indruk was dat deze 
commissie met zijn tijd was meegegaan en dat het van belang 
was om het Nieuwe Bouwen in dit forum te vertegenwoordigen. 
Stam hoopte van binnenuit actie te voeren.74 Toen hun kandida-
tuur aanvaard werd, schamperde Van Eesteren dat de houding 
van De 8 pas veranderde op het moment dat er baantjes te verde-
len waren.75 
In 1938 en ’39 was Stam naast Groenewegen plaatsvervangend 
lid van deze schoonheidscommissie, samen met Willem Dudok, 
Boeken, Frits Staal, directeuren van gemeentediensten en verte-
genwoordigers van het bedrijfsleven en de bevolking.76 Twee keer 
per jaar werd er vergaderd en Stam woonde deze bijeenkom-
sten bij. De reikwijdte van deze commissie was groot. Het was 
bijvoorbeeld keer op keer de vraag of in de binnenstad reclame 
kon worden toegestaan. Platte daken kregen alleen bij uitzon-
dering instemming. Een andere zorg was of uitbreiding van de 
Monumentenlijst het oude stadsgedeelte niet tot “een openlucht-
museum” zou degraderen. Weer een andere discussie voerde de 
commissie naar aanleiding van een ontwerp van Dudok voor de 
bebouwing van de Dam.77 Stam heeft zich in deze commissie niet 
onderscheiden. 
Stam was ook in het kader van het Plan ‘Bosch en Lommer’ voor 
De 8 actief. Deze vereniging kreeg een stem in de ontwikkeling 
van deze arbeiderswijk voor vijfendertigduizend bewoners bij de 
westelijke haven.78 Hoewel het Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam nog niet rechtsgeldig was, besloot de gemeente in 
1935 om met deze stadsuitbreiding niet langer te wachten, omdat 
de grondprijs door speculatie steeg.79 Dit plan gold als een proef, 
die de stedenbouwkundige visie voor deze gemeente moest 
helpen bepalen. Alle ogen waren dan ook op Bos en Lommer 
gericht. Het was Stams eerste stedenbouwkundige activiteit na 
zijn Russische jaren. De oriëntatie van de wijk zou noord-zuid 
worden, de bebouwing maximaal vier woonlagen hoog en half 
open. Het woningtype werd echter niet aan deze strokenbouw 
aangepast.80 De 8 maakte dan ook bezwaar, waarbij het zich op de 
lessen van de prijsvraag ‘Goedkoope arbeiderswoningen’ beriep. 
In een arrest aan de gemeenteraad werd over de smalle straten 
in het ontwerp geklaagd.81 In maart 1938 stelde de gemeente een 
commissie in, “ter bevordering van een architectonisch geslaagde 
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bebouwing op de gronden van Bosch en Lommer.”82 In dit advies-
orgaan namen de directeur van Publieke Werken en drie bouw-
ondernemers zitting, naast twee architecten die door De 8 waren 
voorgedragen: Merkelbach en Stam.83 Deze twee werkten een 
tegenvoorstel uit, met nieuwe richtlijnen waaronder een gro-
tere gevelafstand. Zelfs droegen ze een oplossing aan voor het 
wasgoed, dat destijds nog meer dan tegenwoordig graag buiten 
het zicht gedroogd werd.84 De bouwondernemers, beducht voor 
verder uitstel, blokkeerden dit voorstel echter. 
Het uiteindelijk resultaat, dat vanaf 1938 werd opgeleverd, werd 
door de architecten van het Nieuwe Bouwen ondanks de open 
bouwwijze als een fiasco gezien.85 Merkelbach toonde zich in De 
8 en Opbouw bitter: “Onze nieuwe wijken zijn de begraafplaatsen 
der architectuur, meer of minder, net verzorgde begraafplaatsen, 
maar al wat van het leven herinnert, aan levende architectuur is 
hier ver te zoeken. Aan wie de schuld?”86 Stam gaf zijn emoties 
niet prijs, maar zou nog vaak tegen grondspeculanten ageren. 
Inderdaad had hun winstbejag de grondprijs zo ver opgedreven, 
dat er weinig financiële speelruimte was overbleven.87 Wat ook 
stak, was dat deze frustrerende toestand door de overheid in 
stand werd gehouden, omwille van bezuinigingen.88 Merkelbach 
en Stam hadden deze belangentegenstelling pijnlijk ervaren. Zij 
realiseerden zich meer dan ooit, dat er voor sociale beginselen in 
de woningbouw een politiek draagvlak nodig was.89 Zij wilden de 
bouwondernemers en de overheid dan ook overtuigen van het 
sociaal-culturele belang van de volkswoningbouw. Hier moes-
ten commerciële en economische factoren aan ondergeschikt 
gemaakt worden.

EEN DRIjVENDE kRACHT VOOR De 8 en OpBOuw 
Behalve voor het bestuur van De 8 zette Stam zich ook voor het 
tijdschrift De 8 en Opbouw in. De Nederlandse architecten van het 
Nieuwe Bouwen hadden lang geen eigen vakblad gehad. In juni 
1929 was de laatste i 10 uitgekomen, waarmee hun belangrijkste 
medium verdween. Paul Schuitema, de secretaris van Opbouw, 
had de beide verenigingen enige maanden later voorgesteld 
om het blad alsnog te adopteren.90 Müller Lehning zou opnieuw 
hoofdredacteur worden, Oud en Van Eesteren redacteuren. Er 
werd op vijfhonderd abonnees gerekend. Om praktische en ideo-
logische redenen kreeg dit plan echter geen uitvoering.
Opbouw en De 8 waren sindsdien naar elkaar toe gegroeid, wat 
uiteindelijk leidde tot de oprichting van het nieuwe tijdschrift 
dat al even ter sprake kwam.91 Na een aanloop van een jaar was 
het eerste nummer in januari 1932 verschenen. In de redactie 
kwamen Duiker, Van Eesteren, Van Loghem en Merkelbach.92 
Oud vond de politieke kleur van De 8 en Opbouw en thema’s 
als de kleine woning te beperkt en weigerde medewerking.93 
’s Maandags werd in de Galerij vergaderd en het blad bij toer-
beurt in elkaar geplakt.94 Heel herkenbaar was Schuitema’s 
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basisontwerp, dat met forse typografie en indringende opmaak 
op Mecano, G. en ABC voortbouwde.95 Zijn brutale effecten sloten 
goed aan bij de mentaliteit van deze beweging. 
De 8 en Opbouw werd een bijzonder en afwisselend tijdschrift. 
De redactie droeg het gemeenschapsideaal uit, streefde naar een 
technologische cultuur en stelde zich voor de vraag “welke bijdrage 
het nieuwe bouwen aan het sociaal en cultureel veranderingspro-
ces kan leveren.”96 De 8 en Opbouw hield zich ook met de Nieuwe 
Zakelijkheid in ruimere zin bezig: zo werd over interieurvormge-
ving, grafische vormgeving, typografie en fotografie geschreven. 
De toon van het tijdschrift week sterk van die van i 10 af.97 De 
redacteuren betoogden analytisch, haast technocratisch en 
beriepen zich wat pretentieus op publicaties in binnen- en bui-
tenland. Harde politieke stellingnames ontbraken, wat als volgt 
verantwoord werd: “Een strijd over de politieke waarheid trachten 
wij (…) in ons blad te vermijden, deze behoort in andere bladen 
thuis.”98 Architectuur werd niet in een sociaal-economische con-
text bezien; zelfs het begrip Nieuwe Bouwen werd vermeden.99 
Bij De 8 en Opbouw kunnen drie perioden onderscheiden wor-
den, die vloeiend in elkaar overlopen. In de beginjaren bepaalde 
Duiker het gezicht van het blad.100 Na deze periode volgde in 1934 
de door onenigheden gekenmerkte periode tot 1939, waarna het 
blad zijn functie als platform verloor. 
Duiker was een krachtige persoonlijkheid, die het nieuwzakelijke 
ideaal wist uit te dragen. Hij was in staat om verschillende stro-
mingen binnen de redactie te integreren. In de eerste twee jaar 
van De 8 en Opbouw gaf hij de verbeelding veel ruimte, zodat het 
blad charme had. De “beeldende nummers” zoals het licht-, lucht- 
en zonnummer en het schepennummer treden buiten de archi-
tectonische paden; er spreekt vrijheid en spontaniteit uit.101 Aan 
het eind van 1934 kwam De 8 en Opbouw met het fusienummer 
waarin de “samensmelting” van Groep ’32 en “de oude 8” werd 
bekendgemaakt. Groep ’32, die zich onaangepast wilde opstellen, 
ging het blad overheersen. Het onderscheid in bloedgroepen zou 
in de opeenvolgende redacties doorwerken. 
Stams eerste bijdrage aan het tijdschrift verscheen een maand na 
zijn terugkeer in Nederland. Hij deed verslag van een lezing van 
Naum Gabo, waarbij hij het architectuurbegrip van het construc-
tivisme besprak.102 Gabo’s analytische aanpak sprak hem aan: “De 
tijd is voorbij waarin men met smaak en fantasie aan de techni-
sche eisen voldoen kan.” 
Stams artikelen zouden vaker een zeker besef van urgentie uit-
dragen. Zo kreeg een artikel over kinderverzorging de titel ‘Waar! 
Is de plaats voor het kind?’, een aanklacht die in kapitale letters 
werd gedrukt.103 Eens te meer heette de stad een chaos en keerde 
hij zich tegen de speculatie: “Wij architekten, wij moeten duidelijk 
zeggen, dat de eenige opdrachtgever die wij kennen de gemeen-
schap is. Het is ‘de mensch’ die in de steden leeft en woont en in 
de toekomst wonen zal: daarvoor bouwen wij.”
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Het overlijden van Duiker in februari 1935 markeerde het begin van 
de tweede fase van het tijdschrift, die twee jaar duurde en waarin 
het blad van karakter veranderde. Boeken nam een actievere rol, 
waarop andere leden van Groep ’32 zich aansloten zonder zich aan 
de ethische opvattingen van het Nieuwe Bouwen te storen. In de 
redactie rezen inhoudelijke conflicten: over politieke vraagstukken, 
maar vooral over architectuuropvattingen.104 
Op 9 september 1935 werd de redactie opnieuw samengesteld. 
Nu traden jongere leden aan: Arthur Staal, Elzas, Groenewegen, 
Limperg, Merkelbach en de inmiddels 35-jarige Stam.105 Staal 
en Elzas werden in de redactie opgenomen om zo hun verzet in 
te kapselen.106 De samenwerking leed nog steeds onder de vele 
ruzies. Een verschil in opvatting dat in het tijdschrift geëtaleerd 
werd, rees naar aanleiding van werk van Hannah Höch.107 In zijn 
recensie prees Van Loghem haar bizarre fotomontages. Karel 
Sijmons schreef daarentegen op dezelfde pagina: “De jongere 
leden der groep [De 8, SJ] (…) beschouwen het surrealisme als 
een afgedane zaak (…). De geest die uit H.H.’s werk spreekt is die 
van het Duitsland na den oorlog, het inflatie-tijdperk; anti-vitaal en 
gedegenereerd.” Hij zag er “een geestelijke ontwrichting” in. 
Op de jaarvergadering in februari 1936 stelden de redactieleden 
zich collectief niet herkiesbaar, zodat Stam maar kort redactielid 
bleef.108 Leden van Groep ’32 vervingen hen.109 Er werd van een 
machtsovername gesproken. Zij creëerden opnieuw een andere 
sfeer in het blad, omdat deze architecten niet zo zwaar tilden 
aan het credo van het Nieuwe Bouwen en voor een ruime focus 
kozen.110 Hun eersteling was het Karl Moser-nummer, dat naar 
aanleiding van diens overlijden in april 1936 verscheen.111 Binnen 
korte tijd toonden de beide verenigingen zich ontevreden met het 
blad. Van Loghem verweet de redactie dat De 8 en Opbouw zijn 
avant-garde karakter had verloren, maar Sijmons verweerde zich 
als volgt: “De oude redactie heeft aan veel kritiek bloot gestaan, 
maar Merkelbach en Stam, die vroeger zeer veel voor het blad 
geschreven hebben, hebben voor deze redactie nooit een artikel 
ingeleverd. Medewerking van deze leden kan het blad niet ont-
beren, daar gaat het van achteruit.”112 Inderdaad had Stam veel 
minder kopij ingeleverd, al schreef hij in de tien maanden waarin 
deze redactie het blad tot stand bracht toch drie artikelen.
Met het uittreden van de groep rond Boeken in december 1938 
kwam er meer lijn in het blad, maar het werd ook meer voorspel-
baar. De nieuwe redactie werd gevormd door Bijvoet, Falkenberg-
Liefrinck, Groenewegen, Holt, Van Loghem en Rietveld.113 Grote 
opdrachten die als primeur gepubliceerd konden worden, ontbraken. 
Het blad werd saaier, mogelijk omdat de inspiratie tekort schoot. 
Stam liet nu geregelder artikelen plaatsen en deze hadden een 
kritischer toon. Zijn wijze van analyseren wordt duidelijk in het 
artikel ‘Auto-verkeer-wegen-stad’, dat hij samen met Limperg in 
een themanummer over auto’s schreef.114 Bij een statistiek van 
verkeersdoden in Amsterdam merken zij op “dat moeders met 
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kinderwagens op de drukke uren moeten trachten de overbelaste 
verkeerspunten te vermijden.” Zij pleiten voor aparte fietspaden, 
maar ook voor paternoster autoliften en dubbeldeks autobussen. 
Een markant voorbeeld van Stams kunstkritiek is zijn bespreking 
van het interieur van de Nieuw Amsterdam.115 Dit opzienbare 
passagiersschip werd in maart 1938 in de vaart genomen. Leen 
van der Vlugt had de opdracht voor de inrichting gekregen, kort 
voor hij in april 1936 onverwachts overleed. Volgens Stam zou hij 
in staat zijn geweest om aan boord het moderne levensgevoel 
uit te drukken. Bij het Art Deco-interieur werden vervolgens veel 
architecten en kunstenaars van naam betrokken, die volgens 
Stam slechts een sfeer van zorgeloze overvloed opriepen. Hij 
spreekt van “een banaal versieren, mooi maken en opdirken.” 
Een uitzondering maakt hij voor Oud: “(…) werkelijk prettig en 
zuiver doet het zwembad aan, dat  O u d  heeft ingericht. Het 
is ook helaas ergens, beneden in het doolhof verstopt (…), en 
heeft dus geen contact met lucht, licht en zon, maar het geheel 
is toch zóó, dat men er gaarne menig uurtje zal willen doorbren-
gen.” Stam mist de grote gedachte en vindt het schip “ te veel 
een v a r e n d  h o t e l “, bedoeld voor een publiek “(…) dat voor 
het grootste gedeelte van natuurlijke vreugden is vervreemd en 
slechts kunstmatige genoegens kent. Men wordt onwillekeurig 
herinnerd aan den geest der mondaine hotels in de schoonste 
streken der wereld; hotels met hun luxueus ingerichte bars, met 
hun jazzbands, met hun speelzalen. (…) Ieder volgend schip zal 
beter kunnen en beter moeten worden.” Eva Besnyö maakte de 
begeleidende fotoreportage op volle zee, waar ze Stam tijdens 
een partijtje dektennis in beeld bracht. 

Stam sprak zeker waardering uit, als hij die voelde. Een jaar 
na de oplevering van de eerste woning van Hein Salomonson, 
een nieuw lid van De 8, schreef hij er een mild artikel over.116 De 
openingszin luidt: “In ons land wordt het overgrote gedeelte der 
bouwwerken door tweede – derde en vierde rangs tekenaartjes in 
elkaar geprutst”, maar hij ziet Salomonson als een tegenhanger en 
prijst zijn detaillering en afwerking.117 
Inmiddels was Stams kijk op de wereld verder versomberd. 
Naar aanleiding van de opgaven van de Prix de Rome van 1939, 
waarvan de fantasieopgaven volgens hem de architecten in 
zelfverheerlijking lieten wegvluchten, schreef hij het artikel ‘Men 
vraagt... “een paleis”’.118 Zijn retorische vraag spreekt boekdelen: 
“Is het juist, dat men in een volslagen ontwrichte tijd den jongen 
architect vraagt zich van de werkelijkheid niets aan te trekken en 
maar rustig weg te doezelen in droompaleizen?…..” Dit cultuur-
pessimisme deelde hij met veel tijdgenoten. In de openingszin 
van het net verschenen In de schaduwen van morgen ziet Johan 
Huizinga Europa als een “bezeten wereld”.119 
Stam was dagelijks in de weer met zijn tijdschrift en schreef in 
totaal meer dan vijftig artikelen, kritisch en begaan. Hij had een 



223

Crisistijd in nederland

goede pen, bestreek een breed veld en schonk steeds klare wijn. 
Hij onderbouwde zijn artikelen graag met cijfers en praktijkvoor-
beelden. Zijn artikelen waren steeds vlot geschreven en sneden 
hout. Hij wist met zijn redenaarstalent te overtuigen.120 Stam was 
zich goed bewust van het feit, dat hij via dit medium een lezers-
schare aan zich bond.  
Bepaalde onderwerpen lijkt Stam te hebben vermeden. Zo was 
het Rotterdamse Hofplein in 1932 opnieuw ter discussie gekomen 
en het zou dat voorlopig blijven. Voor een “onuitgevoerde projec-
ten”-nummer koos hij zijn houten openluchttheater.121 Hij toonde 
echter maar zelden eigen werk en persoonlijke herinneringen 
hield hij eveneens voor zich. In een in memoriam voor Van der 
Vlugt zou hij zijn voormalige werkgever zonder rancune type-
ren als een betrouwbare en zelfverzekerde architect, wiens werk 
steeds van hoog niveau was.122 
Inmiddels waren traditionalisme en functionalisme de belang-
rijkste architectuurstromingen geworden, waarbij de onderlinge 
tegenstelling gaandeweg betekenis had verloren. Hoewel glas-in-
lood ramen en houten kozijnen goed in de markt lagen, sijpelde 
ook het idioom van beton, glas en staal door. Stam wond zich op 
over deze modieuze architectuur op. 
Stam werd na 1938 minder productief voor De 8 en Opbouw, 
wellicht omdat hij steeds meer werk kreeg. Incidenteel schreef hij 
ook in andere bladen, in: Wij, ons leven, ons werk, Kroniek van 
Hedendaagsche Kunst, Kunst en Kultuur, Bouwkundig Weekblad 
Architectura en De Groene Amsterdammer. De genoemde 
publieksbladen waren allemaal van linkse signatuur.123 
Stam zal ook een aandeel hebben gehad in de artikelen die Lotte 
geregeld in De 8 en Opbouw publiceerde, al was het maar omdat 
haar Nederlands gebrekkig was. Zij schreef onder meer over 
scholenbouw, het kunstonderwijs, vormgeving en fotografie.124 

Stam trok veel registers open om zich in Nederland opnieuw een 
positie te verwerven. Zijn ideaal was een goede, betaalbare volks-
woning.125 Hij zou tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
zijn originele architectuur verder ontwikkelen. In deze vijf jaar 
werkte hij voor zover bekend aan tien architectonische projecten, 
waarvan hij er bij zes een bepalende rol had en waarvan er twee 
werden uitgevoerd (waarover in het volgend hoofdstuk meer). Dit 
werk vormde in meer opzichten een overgang: Stam ging nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan en ontwikkelde zich stilistisch, 
vooral dankzij nieuw materiaalgebruik. Ook verbreedde zijn werk-
terrein zich. 
Lotte en hij werkten samen aan architectuur en binnenhuisarchi-
tectuur en voor De 8 en Opbouw. Zij maakte ook foto’s en grafi-
sche ontwerpen, onder meer voor de Drive-in woningen.126 Het 
was uitzonderlijk dat deze woningen tot stand kwamen. In deze 
tijd werd avant-garde architectuur als agressief ervaren, zodat 
het voor een behoudende stroming plaats moest maken.127 De 



224

Hoofdstuk 19

innovatieve ideeën van Stam gingen veel mogelijke opdrachtge-
vers te ver. 
Het gebrek aan succes van het Nieuwe Bouwen, zoals dat bijvoor-
beeld met het plan voor Bos en Lommer ervaren werd, werkte 
demoraliserend op veel leden van De 8. De vereniging daalde in 
populariteit, zoals dat ook bij Opbouw het geval was.128 In De 8 
viel Stam op, niet alleen vanwege zijn verdiensten, maar ook als 
pleitbezorger van de oorspronkelijke idealen van de beweging. 
Zijn bezwaren tegen het ontwerp voor Huizen zetten aan tot de 
breuk met Groep ’32, die later als het beginpunt is opgevat van 
de overgang van het Nieuwe Bouwen naar het postmodernisme, 
een vaak ironische reactie op het modernisme.129 Merkelbach, Van 
Eesteren en hij werden door deze “onmaatschappelijke” architec-
ten als een streng regime ervaren.130 
Vanaf 1932 werd De 8 en Opbouw de spreekbuis van het Nieuwe 
Bouwen. Dit tijdschrift, dat Opbouw en De 8 in belang oversteeg, 
behartigde de belangen van de leden, stimuleerde hun vereni-
gingsleven en bepaalde in sterke mate de beeldvorming van hun 
architectuur.131 Het geldt tegenwoordig als de meest invloedrijke 
Nederlandse architectuurperiodiek van de twintigste eeuw. 
Omdat Stam het elan van het vorige decennium miste, werd de 
karakterloze tijd een terugkerend thema in zijn artikelen in dit 
blad. In zijn ogen leed het westen aan verval, zodat hij kunste-
naars opriep om actiever in de maatschappij te participeren.132 Al 
met al was hij in Nederland weer onderwerp van gesprek gewor-
den. Opnieuw stoorden vriend en vijand zich aan zijn weigering 
om zich te conformeren, wat steevast met zijn moeilijke karakter 
in verband werd gebracht. Een opmerking van Lotte werpt hier 
meer licht op: zij had nog nooit iemand gekend in wie “zachtheid 
en strengheid” zo verenigd waren.133 
Ook Hans Buys deed een poging tot een karakterschets. Deze 
uitgever, schrijver en criticus bewonderde de radicale vleugel 
van het Nieuwe Bouwen.134 In 1939 portretteerde hij Stam in een 
uitgebreid artikel in Elsevier’s geïllustreerd maandschrift:135 

“ Aan een figuur als Stam is alles echt: het gemis aan affect, de 
onverzettelijkheid, het “zoo en niet anders”, een zekere hard-
heid, maar tegelijk een pure klaarheid, die alleen in de praktijk 
van het dagelijksche werk tot vollen wasdom kan komen. 
Stam is een van de figuren in ons land, wier werk tot heden 
onvoldoende tot recht kwamen.”

Ongetwijfeld speelde deze veeleisendheid Stam in alle omgang 
parten, maar over zijn privéleven is weinig bekend. Met zijn 
ouders en zijn zus Cato had hij een hechte band. Arie Stam, de 
gepensioneerde belastingontvanger die zich in de familiekring 
graag anarchist noemde, overleed in september 1939 op 75-jarige 
leeftijd. Het is niet overgeleverd hoe Stam op het heengaan van 
zijn vader reageerde.
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Hoewel Mart Stam al eerder in het Stedelijk Museum had geëxpo-
seerd, maakte hij pas in 1934 kennis met Willem Sandberg. Deze 
ontwerper zou zich hier tot een uitzonderlijk museumdirecteur 
ontplooien. Zij hadden veel gemeen. Beiden waren rechtlijnig 
en gesloten van aard en hadden een grote gedrevenheid. Ook 
Sandberg was vegetariër en hij vastte geregeld; hij rookte en 
dronk echter wel. Zij stonden beiden sociale hervormingen voor 
en deelden hun kijk op beeldende kunst. Sandberg had een leven-
dige belangstelling voor architectuur en bewonderde het werk 
van Stam.
Een tentoonstelling van stoelen was de aanleiding van hun ont-
moeting. Sandberg zou zich later herinneren: “Bij die gelegenheid 
kwam Mart Stam me zijn beroemde vrij zwevende stoel brengen. 
Hij zag me daar bezig en zei: “Sandberg, kan ik je helpen?” Dat is 
mijn kennismaking geweest en mijn vriendschap met de architect 
Mart Stam. Die heeft mij toen ook geholpen met het inrichten van 
de tentoonstelling. Hij kwam net terug uit Rusland en had toch 
niets anders te doen.”1 
Stam had hem verrast door hem de overhangende stoel zelf te 
bezorgen.2 Sandberg kende er de achtergrond van. Voor hem was 
de Wolkenbügel El Lissitzky’s “meest betekenisvolle” creatie, niet 
in het minst vanwege de invloed ervan op Stam.3 
Er groeide snel een hechte band: “(...) we hadden eigenlijk een 
dagelijkse gedachtenwisseling over zaken die ons interesseer-
den.”4 Deze gesprekken konden uren duren en wierpen vrucht 
af. Stam zou met Sandberg samenwerken aan tentoonstellingen 
en verbouwingen. Buiten het museum vonden zij elkaar op 
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Afb. 23
Tentoonstelling Abstracte Kunst, 
Stedelijk Museum, Amsterdam, 1938.
Mart Stam is medeontwerper. 
Foto: collectie SMA
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heel verschillend vlak, wat zal blijken in de volgende hoofdstuk-
ken. Dit hoofdstuk beschrijft hun samenwerking tot de Tweede 
Wereldoorlog en brengt in beeld hoe Stam zich ontwikkelde tot 
ontwerper van tentoonstellingen en paviljoens. 

De aanleiding van deze ontmoeting was de tentoonstelling De 
stoel gedurende de laatste 40 jaar, die ter gelegenheid van het 
achtste lustrum van het Stedelijk Museum een maand na Stams 
terugkeer opende. De organisator was de Vereeniging voor 
Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK), een belangenorganisa-
tie waarin Sandberg actief was en waar ook Stam zich bij aan 
zou sluiten.5 In het Stedelijk werden al sinds de eeuwwisseling 
regelmatig tentoonstellingen gehouden over toegepaste kunst en 
woninginrichting.6 Al vroeg werden “slechte” met “goede” interi-
eurs geconfronteerd.7

Als gastconservator van dit museum leidde Sandberg de tentoon-
stellingscommissie, waar Stam lid van werd.8 Een recensent in 
Het Binnenhuis schreef dat Stam bovendien de vormgeving van 
de tentoonstelling voor zijn rekening had genomen, wat gezien 
het tijdsbestek onwaarschijnlijk lijkt. Hij zou er in geslaagd zijn om 
aan te tonen “dat de tegenwoordige stoel minder “geteekend” is, 
minder “bedacht” en meer gericht op ’t goede zitten, economi-
sche vervaardiging, gemakkelijke verplaatsbaarheid dan stoelen 
uit den tijd, die onmiddellijk achter ons ligt.”9 
De tentoonstelling toonde de stijlontwikkelingen van de 
Amsterdamse school tot de Zig-zag stoel in een seriële opstelling. 
Stilzwijgend werd de Nieuwe Zakelijkheid gepropageerd. In de 
catalogus – het zogeheten stoelennummer van De 8 en Opbouw – 
gaat Stam op de geëxposeerde stoelen in.10 Voor hem bepaalt het 
uiterlijk niet hun kwaliteit. Hij spreekt zijn voorkeur voor eenvoud 
uit, die hij met veel kunstenaars en links geëngageerden deelde. 
Schrijvend over metalen stoelen wijst hij eerst op de behoefte 
aan hygiënisch ziekenhuismeubilair. Hij bespreekt het caféstoeltje 
uit plaatijzer, dat eerder op Der Stuhl te zien was. Voorts komen 
stoelen van bekende ontwerpers zoals Le Corbusier en Marcel 
Breuer aan bod, maar ook van rijzende sterren zoals Alvar Aalto. 
Als Nederlandse ontwerpers noemt hij onder meer de “begaafde” 
Michel de Klerk, de “onvermoeibare” Gerrit Rietveld en de “salon-
achtige” Sybold van Ravesteyn. Stoelen van J.J.P. Oud ontbraken 
op de tentoonstelling, omdat het warenhuis Metz & Co. zijn bruik-
lenen terugtrok nadat de gemeente het vermelden van prijzen 
had verboden. 
In tegenstelling tot zijn zakelijke betoog kleurt Stam zijn fotobij-
schriften sterk. Hier heten ontwerpen “verwekelijkt” en “sno-
bistisch” en die van Paul Schuitema “op makaroni gelijkende 
staalgedrochten”. Deze provocatie verstoorde hun samenwerking 
overigens niet.11 
Het staat niet vast dat de eerste achterpootloze stoel werd geëxpo-
seerd, maar behalve Sandbergs herinnering wijst ook een uitlating 
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van Stam in deze richting.12 In het genoemde stoelennummer 
schrijft hij: “Een totaal ander karakter draagt de stoel welke Mart. 
Stam destijds voor de firma Gebrüder Thonet maakte en welke op 
een tentoonstelling in Stuttgart in 1924 [1927, SJ] voor het eerst 
getoond werd.”13 Deze stoel werd in feite door een andere firma 
vervaardigd, zodat niet onomstotelijk vaststaat of in het Stedelijk 
werkelijk de eerste achterpootloze stoel tentoongesteld werd. 
Achterpootloze stoelen waren in Nederland inmiddels zo immens 
populair, dat zelfs fietsenfabrieken ze in productie hadden geno-
men.14 In dit licht noemt Stam zijn eerste stoel het hoogtepunt in 
de ontwikkeling van de stoel: “Minder grenzen, minder doorbre-
kingen.” Hij laat vier van zijn modellen afbeelden en laat daarbij 
onvermeld, dat tenminste twee van deze stoelen in feite niet door 
hem zijn ontworpen.15 De andere ontwerpers krijgen elk hooguit 
twee afbeeldingen toebedeeld.16 
De stoel is als de belangrijkste VANK-tentoonstelling gezien.17 Het 
Stedelijk kocht echter geen van de geëxposeerde stoelen aan, 
omdat het museum nog geen budget voor meubelvormgeving 
had. Later werden alsnog stoelen van de genoemde ontwerpers 
verworven.18 Het caféstoeltje mocht evenmin ontbreken. 

DE FIRMA METZ & CO.
Stams voornemen om zich verder in het meubelontwerp te 
ontwikkelen, zou snel een nieuwe impuls krijgen. De al even 
genoemde firma Metz & Co. stond vanouds bekend om zijn 
kunstzinnige stoffen van goede kwaliteit. Het was een luxezaak 
voor de beau monde met filialen in Amsterdam en Den Haag. In 
de jaren dertig kreeg de firma ook als meubelwinkel grote naam, 
met ontwerpen van Rietveld, Aalto en anderen. Directeur Joseph 
de Leeuw sympathiseerde met het socialisme en wilde in samen-
werking met functionalisten het nieuwzakelijke interieur gaan 
brengen.19 Zijn werkplaatsleider Elmar Berkovich vertaalde hun 
meubelexperimenten in uitvoerbare modellen.
Metz werd een cultureel begrip. Vanaf 1930 bracht het warenhuis 
het licht en de ruimtelijkheid van het modernisme in Bart van 
der Lecks kleurstellingen en Rietvelds meubels, waaronder een 
recente versie van diens roodblauwe stoel. Twee jaar later orga-
niseerde het warenhuis een tentoonstelling met stoelen, die voor 
een deel op Der Stuhl te zien waren geweest.20 In een catalogus 
uit deze tijd werd een achterpootloze stoel van Stam voor ƒ 9 te 
koop aangeboden.21 De clientèle reageerde met enthousiasme. 
Drie jaar later realiseerde Rietveld een ronde ruimte van glas 
bovenop het warenhuis, die met een meubeltentoonstelling in 
gebruik werd genomen. Er kwam in De 8 en Opbouw een discus-
sie op gang of houten meubels misschien toch meer toekomst 
hadden, omdat de decoratie en het ornament werden gemist.22 
Binnen enkele jaren waren bij Metz de metalen meubels verdwe-
nen, omdat interieurs nu met houten meubels in organische vor-
men, gebloemde stoffen en kamerplanten ingericht werden. Aalto 
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en het echtpaar Charles en Ray Eames namen de voorhoede van 
Breuer, Mies van der Rohe, Oud en Stam over.23 
Eind januari 1938 opende het warenhuis een nieuwe vestiging die 
door Rietveld verbouwd was. Dit “meubelhuis” was vrijwel naast 
het filiaal in de Leidsestraat gevestigd. Bij deze gelegenheid kwam 
de tentoonstelling Het nieuwe meubel tot stand. (afb. 76) Op de 
uitnodiging werden Aalto, Bodon, Berkovich, Falkenberg-Liefrinck, 
Hansen, Komter, Van der Leck, Penaat, Rietveld, Salomonson, 
Stam en Van Tongerloo als medewerkers opgesomd.24 
Geïnspireerd door Aalto vroeg De Leeuw leden van De 8 om toe-
passingen van gebogen triplex voor het interieur te ontwikkelen. 
Stam had een jaar eerder in het De 8 en Opbouw-artikel ‘Meubel 
– gereedschap – machine’ over de constructieve mogelijkheden 
van dit materiaal geschreven.25 Aan de hand van een ontwerp van 
dezelfde Aalto laat hij zien, waarom elke nieuwe werkwijze een 
nieuwe vorm met zich meebrengt. Hij toont het door hem ont-
worpen triplex hoekelement, waarmee meubels zonder stijl- en 
regelwerk (een draagconstructie) konden worden samengesteld. 
Zo zijn er geen pennen en gaten nodig, noch groeven of pane-
len, één maatvoering volstond. Deze vinding was ideaal voor de 
goedkope massaproductie. Stam noemt de meubels bovendien 
vriendelijk voor de gebruiker, omdat volgens hem de stadsmens 
behoefte aan eenvoudige gladde vormen heeft. Hij ontwikkelde 
vervolgens een fauteuil van triplex en een eethoek, die Metz als 
aandachtstrekker in de etalage plaatste. 
Stam was niet zonder aarzeling de samenwerking met De Leeuw 
aangegaan. Het assortiment van Metz noemt hij in het genoemde 
artikel “een uitdrukking van geld en macht van de meubelbezitter 
die arbeiders voor zich kan laten werken.”26 Hij blijft echter rea-
listisch: “Er bestaat een grote behoefte aan een goed en schoon 
massameubel en wij kunnen iedere opdracht gebruiken om in 
deze richting iets verder te komen.”27 
Zijn tafels, stoelen en kasten werden opnieuw in de folder van 
Metz opgenomen. Qua vormgeving waren deze meubels min-
der radicaal dan voorheen.28 Stam streefde nu naar meubels, 
“prettig om te zien, prettig om vast te pakken.” Willem van Tijen 
prees zijn keukenstoelen als “simpel reëel, geschikt als sociaal 
gebruiksmeubel en niet óndanks, maar juist dóór dat alles plas-
tisch, ruimtevormend. (...) Stam blijft een van de weinigen onder 
ons, geneigd en in staat deze moeilijke weg verder te gaan.”29 Bij 
de clientèle van Metz sloegen deze meubels echter niet aan.30 Bij 
deze firma stond de verkoopbaarheid voorop: de meubels moes-
ten modern zijn, comfortabel en bovendien goed gemaakt.31

Metz was in deze jaren het belangrijkste platform voor Stams 
meubelontwerpen, nu Thonet geen nieuwe modellen van hem 
meer in productie nam. Maar ook deze veelbelovende samenwer-
king zou geen vervolg krijgen. Zijn ontwerpen vonden geen afzet, 
waarin hij overigens niet alleen stond.32 Metz betaalde wel voor 
ontwerpen, die onuitgevoerd bleven. 
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Voor wat betreft zijn overige meubelontwerpen over de periode 
1934-‘40 is weinig bekend, zodat er geregeld ontdekkingen wor-
den gedaan. Aangenomen mag worden dat veel kleine opdrach-
ten geen sporen hebben achtergelaten. Zo is alleen uit de overle-
vering bekend, dat hij de praktijk van zijn tandarts herinrichtte in 
ruil voor een behandeling voor zijn gezin.33 

DE ACHTERPOOTLOZE STOEL OPNIEuW IN HET GEDING 
Terwijl Stam nog in Rusland werkte, was zijn achterpootloze stoel 
inzet van een rechtszaak in Nederland geworden en wel met de 
firma Gispen in de beklaagdenbank. Deze fabriek in designmeu-
bilair zou de stoel gekopieerd hebben. Willem Gispen had de 
tentoonstelling Die Wohnung in Stuttgart bezocht, waar de Giso-
lampen van zijn meubelfabriek tentoongesteld werden.34 De stoel 
van Stam liet hij nauwkeurig optekenen.35 Gispen nam rond 1930 
een achterpootloze stoel in productie.36 Hij had het Stam-model in 
prototype laten uitvoeren en de tekortkomingen, zoals hij die zag, 
verholpen. De overkraging van de zitting vond hij te ruim, want 
hij was bang dat de stoel zou omkiepen. Een overhellende rugleu-
ning zou comfortabeler zijn. 
Vervolgens onderging het ontwerp wijzigingen, die meestal 
aan Breuer ontleend waren.37 De eerste prototypen van stalen 
meubels ontstonden twee jaar later. Daarop werd de Gispen-
fabriek, die al vaker voor plagiaat was aangeklaagd, door de firma 
Gebrüder Thonet op grond van inbreuk op Stams auteursrecht 
gesommeerd om deze productie te staken.38 
Deze rechtszaak kreeg een onverwachte wending, toen twee 
tekenaars van het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt 
voor de Rotterdamse rechter verklaarden dat het ontwerp op hun 
tekenkamer was ontstaan: “Uit de samenwerking van de aldaar 
werkzame personen.”39 Stam zou in het voorjaar van 1926 met 
vier collega’s van dit architectenbureau een stoel van gasbuizen 
hebben gemaakt.40 De verdediging pleitte voor een gezamenlijk 
auteursrecht. Daarop kwam Gispen met een verklaring: “Het 
idee om een van te voren getekende buisframe stoel in elkaar 
te zetten, heeft Gispen voor het eerst in het voorjaar van 1926 
aan de hem bekende Mart Stam in Rotterdam meegedeeld.”41 
Hij suggereerde, weliswaar niet onder ede, dat hij aan de achter-
pootloze stoel had bijgedragen. Het gezamenlijke idee zou tijdens 
een bezoek van de tekenaars en Gispen aan het Rotterdamse 
café Bender zijn ontstaan. Voor beide verklaringen geldt, dat de 
getuigen bevooroordeeld waren en dat Stam niet gehoord werd. 
Hij zal het ontwerp met zijn collega’s besproken hebben, maar 
of hun inbreng van groot belang was, mag worden betwijfeld. 
Meubelhistoricus Otakar Máčel hecht aan het verhaal over een 
collectieve inspanning weinig waarde, omdat deze collega’s zich 
niet als meubelontwerper ontwikkeld hebben.42 
De rechter had nog een afweging te maken. Er werd namelijk 
betoogd dat er geen esthetisch maar een technisch beginsel 
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in het geding was.43 Om dit te staven had Gispen het oordeel 
gevraagd van architecten, die goede zakenrelaties van hem 
waren. Hij stuurde hen een foto van Stams eerste stoel met de 
waarschuwing: “Ik ben van mening, dat de door mij in den handel 
gebrachte modellen hiervan een zoo aanzienlijke mate afwijken, 
dat de beschuldiging onjuist is (...). Mocht ik dit proces verlie-
zen, dan schuilt hierin een groot gevaar voor alle architecten en 
ontwerpers.”44 Van Ravesteyn was het volledig met Gispen eens 
en Hendrik Berlage kon er evenmin plagiaat in zien. Volgens Jan 
Wils was de stoel geen kunstwerk en Van Tijen noemde het een 
gebruiksvoorwerp. Hij voegde er aan toe: “(...) uit bekendheid 
met de principes van den ontwerper [zou] direct blijken, dat het 
opzettelijk scheppen van een schoonen “vorm” (...) dezen geheel 
vreemd is geweest.”45 Van het bureau Brinkman & Van der Vlugt 
kwam de reactie dat de stoel een technisch product was. Oud 
zag een mogelijkheid om de stoel als “uitvinding” te patenteren, 
maar het auteursrecht was volgens hem niet van toepassing. 
Cor van Eesteren had zich niet in de zaak gemengd, hoewel hij 
behalve door Gispen ook door Stams zakenpartner Anton Lorenz 
om zijn oordeel was gevraagd. Hij gaf niet thuis, maar had wel in 
1933 aan Lorenz geschreven: “Ik heb bovendien Stam over deze 
zaak ingelicht, welke inlichtingen echter wel eens verloren geraakt 
kunnen zijn in de Russische oneindigheid.”46 
Op 23 januari 1936 bekrachtigde het gerechtshof in Den Haag het 
vonnis van de Rotterdamse rechtbank. In het vrijzwevende karak-
ter van de achterpootloze stoel zag de rechter “een technische 
vinding op de nijverheid” toegepast. Dat deze stoel een product 
was van “op nijverheid toegepaste kunst” was volgens hem niet 
aangetoond. 
Toen hij nog voor Thonet werkte, had Lorenz advocaten claims 
laten rondsturen om de rechten van de achterpootloze stoel te 
beschermen.47 Buiten Duitsland had deze kruistocht weinig suc-
ces, zij het dat een Deense rechter in 1933 Thonet in het gelijk had 
gesteld.48 Dankzij de zakelijke opstelling van Lorenz nam Stam 
afstand van het gemeenschapsideaal. Ook zou hij in het vervolg 
zijn meubels meer marktgericht ontwerpen. 

LOGIS ET LOISIRS, HET VIjFDE CIAM-CONGRES
Stam zou in 1935 opnieuw in het Stedelijk actief zijn, nu buiten 
Sandberg om. Hij werkte als lid van De 8 mee aan de Nederlandse 
bijdrage voor het vijfde CIAM-congres.49 Het Stedelijk was in de 
tweede week van juni namelijk het decor van een bijeenkomst 
van de laatstgenoemde architectenvereniging. 
Als gevolg van onderlinge verdeeldheid verkeerde het CIAM 
in crisis en er was behoefte aan een reorganisatie.50 Op de bij-
eenkomst werden, niet voor het eerst, maatregelen afgekon-
digd tegen delegaties die op congressen wegbleven. Toen ook 
de Tsjechoslowaakse groep hierdoor getroffen werd, maakte 
Stam bezwaar, waarna hem werd gevraagd om het contact te 
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herstellen.51 Hij reisde naar Praag, gaf er lezingen en sprak met 
Karel Teige. Als gezant was hij een verrassende keuze, omdat 
Sigfried Giedion en Walter Gropius hem als de aanstichter van 
eerdere politieke onrust in het CIAM zagen.52 
Tegelijk met de bijeenkomst organiseerde het CIAM in het 
Stedelijk een tentoonstelling, waarvoor dit museum vier zalen 
beschikbaar stelde.53 De volledige titel verwoordt hoe het Nieuwe 
Bouwen stedelijke functies wilde scheiden: Wonen, werken, 
verkeer, ontspanning in de hedendaagse stad. Architectuur, 
stedebouw tentoonstelling De functioneele stad. Stam werd tot 
inrichter van de tentoonstelling benoemd, zodat hij het samen-
brengen van de verschillende onderdelen regisseerde.54 Als 
leidraad diende een folder, die hij schreef en illustreerde. Ben 
Merkelbach had aan de voorbereiding zijn handen vol gehad; ter 
ondersteuning waren er nieuwe leden voor De 8 geworven, zoals 
al bleek.55 De functioneele stad pleitte voor een coherente aanpak 
om de woningnood van de arbeidersklasse op te lossen. Sociaal-
economische, esthetische en financiële vraagstukken konden 
alleen in hun onderlinge samenhang worden benaderd. 
Tijdens zijn openingswoord noemde Van Eesteren de functionele 
stad een erfenis van Berlage, die een jaar eerder was overleden 
en voor wie architectuur een sociale kunst was geweest. De ten-
toonstelling bood voor het eerst een helder overzicht van belang-
rijke stedelijke thema’s op basis van een internationaal vergelij-
kend onderzoek.56 Als introductie werd uitgewijd over de functies 
van de stad, waarna over drie zalen verspreid de stedenbouw van 
33 eigentijdse steden werd belicht. De richtlijnen van het laatste 
CIAM-congres werden uitgedragen.57 
Van de lezingen die rond De functioneele stad werden gegeven, 
versloeg Stam die van Giedion, Gropius en Oud voor De 8 en 
Opbouw. De bijdrage van Gropius, ‘Bilanz des neuen Bauens’, 
volgde hij met kennelijk plezier.58 Het was een exposé met dia’s 
langs de recente architectuur: “Ieder ding ontstaat moedig trot-
seerend de spot en de hoon van de uit de overlevering levende 
omgeving. (…) En dan zijn we even verwonderd en beschaamd 
als er tusschenin een plaatje verschijnt van de blokken van de 
Klerk aan de Amstellaan.” Hier woonde Stam immers zelf. 
Naar aanleiding van voorbeelden van Japanse eenvoud stelt hij 
vast: “Het is niet meer dan vijf of zes jaar geleden, toen waren er 
woningen te kort, toen zocht men naar wegen en middelen om tot 
een moderne productie van woningen te komen. Nu zijn al deze 
vragen weer ingeslapen, nu zoekt iedere burger zich een kleinere 
woning omdat hij niet meer betalen kan en het gevolg is dat 
overal woningen leeg staan.”
Ook de lezing van Giedion, ‘Das Bad als Kulturmasz’, was aan 
Stam besteed, al was het maar vanwege diens voorliefde voor 
cijfermateriaal die soms in een kwantificeringsdrang doorsloeg: 
“In 1838 waren in Parijs 2224 vaste badkuipen en 1013 verplaats-
bare, welke men zich aan het huis liet bezorgen.”59 Hij noteert dat 



232

Hoofdstuk 20

alleen arbeiderswoningen in de tuindorpen badkamers of dou-
ches hebben; douches waren nog niet zo lang in de Amsterdamse 
bouwvoorschriften opgenomen. 
Oud plaatste in zijn lezing het bewuste van de Nieuwe 
Zakelijkheid tegenover het onbewuste van het surrealisme.60 
Deze tegenstelling was volgens hem in de moderne architectuur 
vervaagd. Stam noemt daarop Ouds werk baanbrekend, maar 
vervolgt: “Toch moeten we met deernis vaststellen dat het merk-
baar is, dat Oud al enkele jaren niet meer midden in de practijk 
staat. (…) Iedere dag en de daarop volgende weer opnieuw, 
hebben we wisselwerking noodig welke ons werk practisch, 
uitvoerbaar en actueel maken moet.” Oud had zijn loopbaan bij 
de gemeente Rotterdam vanwege zijn terugkerende depressies 
moeten beëindigen. 
Een doordachte publiciteitscampagne van De 8 leidde tot grote 
media-aandacht voor De functioneele stad. De tentoonstelling 
werd verlengd.

Stams inzet voor het CIAM was minder dan die in de voorgaande 
jaren, nu hij het initiatief aan invloedrijkere afgevaardigden moest 
overlaten en zich bovendien meer moest inzetten om zijn order-
portefeuille gevuld te krijgen. Wel kreeg hij een rol in ‘Compatible 
urban planning’, zoals de publicatie moest gaan heten.61 Dit boek 
kwam ter sprake tijdens de voorbereiding van het vijfde congres. 
Hiervoor kwamen de gedelegeerden in september 1936 in La 
Sarraz bijeen, in het kasteel dat negen jaar eerder de eerste bij-
eenkomst had gehuisvest. Nederland werd nu door Van Eesteren, 
Merkelbach en Stam vertegenwoordigd. De geplande publicaties 
naar aanleiding van het vorige CIAM-congres kwamen ter sprake. 
In januari 1935 hadden Van Eesteren en Stam voor een nieuwe 
opzet bepleit.62 Stam had dit idee uitgewerkt en vervolgens 
samen met Van Eesteren een pilot opgesteld, om nieuwe uitge-
vers te interesseren. Ondertussen had Giedion echter een variant 
ontwikkeld, waarvoor Stam alleen de kaarten en rapporten zou 
redigeren. Vervolgens nam deze de redactie alsnog op zich. 
In La Sarraz werd de voortgang doorgesproken, maar de menin-
gen over de publicatie bleken sterk uiteen te lopen. Nu kreeg Van 
Eesteren de volledige verantwoordelijkheid. Hoewel het niet meer 
mogelijk bleek om fondsen voor dit boek te werven, heeft hij er 
tot in 1943 aan gewerkt. 
Stam woonde in juni 1937 het vijfde CIAM-congres bij, dat in 
Parijs werd gehouden. De emigratie van de Duitse oprichters 
van het CIAM maakte dat de vereniging vanaf de as Amsterdam-
Zürich bestuurd werd, maar desalnietemin controleerde 
Le Corbusier dit congres. De Nederlandse groep viel zijn opvat-
tingen aan.63 Zij vonden hem naïef omdat hij kennelijk dacht dat 
de welgestelden aan de idealen van het Nieuwe Bouwen mee 
zouden werken. Dit was het laatste congres voor de Tweede 
Wereldoorlog. Het zesde, gepland voor 1939, werd vanwege de 
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politieke spanningen afgezegd. Omdat de congresactiviteiten stil-
vielen, maar ook door interne strubbelingen en financiële proble-
men raakte het CIAM in een diepe crisis. 

In Parijs werd op dat moment een wereldtentoonstelling georga-
niseerd, de Exposition Internationale des Arts et Techniques dans 
la Vie Moderne. Op de officiële openingsdag waren alleen de 
paviljoens van Duitsland en de Sovjet-Unie voltooid. Albert Speer 
had er voor gezorgd, dat de nationaal-socialistische adelaar neer-
keek op de beeldengroep op het Russische paviljoen. 
Het paviljoen van Spanje zou veel belangstelling trekken, omdat 
in dit land sinds een jaar een burgeroorlog woedde. Luis Sert 
had voor de republikeinse regering een paviljoen ontworpen, 
waarin niet de technologie maar het overleven centraal stond. Het 
omvatte Guernica, dat Picasso zes weken na het bombardement 
op het Baskische plaatsje had voltooid. 
Sandberg was als lid van het organisatiecomité voor het 
Nederlandse paviljoen bij de wereldtentoonstelling betrokken. 
Hij liep echter Guernica mis omdat het Spaanse paviljoen verlaat 
opende, zodat hij Stam op het hart drukte om het te gaan bekij-
ken.64 Deze bezocht begin juli met Lotte de wereldtentoonstelling 
en publiceerde er drie artikelen over. Hij is enthousiast over het 
luchtige en sobere paviljoen van Sert en prijst ook Guernica: “Het is 
een overweldigend doek, dat het bombardement van Guernica als 
motief heeft, maar ver boven een uitbeelding uitgaat en een sterke 
innerlijke compositie bezit.”65 Hij noemt het verreweg de beste 
monumentale kunst op de tentoonstelling, vanwege de krachtige 
compositie en de uitwerking van het geëngageerde thema. Hij vindt 
het doek echter “geen voortzetting van de architectonische gedachte 
van den bouwmeester.” Zo bracht dit schilderij Stam ertoe, om een 
grote rol voor de wandschilderkunst te verwachten. 
Omdat Nederland laat besloten had om aan deze tentoonstelling 
deel te nemen, was voor een prijsvraag voor een paviljoen geen 
tijd meer geweest. Jo van den Broek ontwierp een gematigd 
modernistisch gebouw.66 Hij had volgens Stam voor “een wel bijna 
onmogelijke opgave” gestaan.67 Dat de keuze van een architect uit 
de functionalistische hoek niet eens toegejuicht werd, laat zien hoe 
gespannen de sfeer in de kring rond De 8 en Opbouw was.68 

In het artikel ‘Mogelijke en onmogelijke krullen op de Expo – 1937’ 
komt Stam tot “onverwachte” gedachten. Moderne architecten 
hebben in zijn ogen de indruk gewekt, dat zij alleen “kale en 
gladde kisten-architectuur” waarderen, maar volgens hem maken 
beeldhouwkunst en schilderkunst een werkelijk modern bouw-
werk compleet. Bovendien ziet hij in fotomontages “nog grootere 
mogelijkheden verborgen.”69 Over Le Corbusier, die het paviljoen 
Temps Nouveaux bouwde, schrijft hij: “zulke menschen zijn er 
geen twee in een eeuw.” Met dergelijke loftuitingen sprong hij 
zuinig om. 
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Zelf exposeerde Stam op de wereldtentoonstelling een ameuble-
ment, dat tussen werk van Willem Penaat, Auke Komter en Van 
der Leck stond opgesteld.70 (afb. 78) Dit interieur bestond uit een 
wandmeubel, een bureau en een eveneens voor de gelegenheid 
ontworpen stoel. Tegen de wand was een opklapbare wastafel 
bevestigd, verwant aan de wastafel, die in de drive-in woningen 
was toegepast.71 Direct naast het looppad viel het ontwerp goed 
in het oog.72 
Stam liep voor het Nederlandse paviljoen niet erg warm, noch 
voor wat er getoond werd. Rietveld, eveneens teleurgesteld, vond 
het interieur van de “vrijgezellenkamer” een van de weinige ont-
werpen die “er mee door” konden: “Het interieur van Mart Stam 
kan dit alleen niet goed maken.”73 
In Parijs zag Stam Mondriaan terug.74 Deze was als een van de 
weinige niet-Duitse kunstenaars vertegenwoordigd op de ten-
toonstelling Entartete Kunst, die in dezelfde maand in München 
opende. De nationaal-socialisten, die vier jaar eerder het “com-
munistische” Bauhaus gesloten hadden, ageerden nu tegen elke 
kunst die hen onwelgevallig was. Naast twee van Mondriaans 
abstracte doeken was “Verrückt um jeden Preis?” op de wand 
geschilderd.75 Beide doeken zouden vernietigd worden, wat hem 
diep geraakt zal hebben.76 Hij voorzag dat een bezetting van Parijs 
hem het werken onmogelijk zou maken en week naar Londen uit. 
Voor zover bekend hadden de twee vrienden elkaar voor het laatst 
ontmoet. 

TENTOONSTELLINGEN EN PAVILjOENS 
De loopbaan van Sandberg kreeg een onverwachte wending, 
die voor Stam gunstig zou blijken. Directeur David Roëll vroeg 
hem om in dienst van het Stedelijk Museum te treden. Zo werd 
Sandberg begin 1938 conservator.
Roëll en Sandberg hadden hun adellijke afkomst gemeen. Ook 
deelden zij hun intuïtieve benadering van kunst en hun organi-
satietalent.77 Sandberg had echter haast geen kunsthistorische 
vorming en bovendien ethische en esthetische opvattingen die op 
het marxisme stoelden. Hij zag de maatschappij als maakbaar en 
wilde brede lagen van de bevolking in aanraking met kunst bren-
gen.78 Voor hem stonden musea voor de opgave om bezoekers 
bewust te maken van artistieke, maar vooral van sociale vernieu-
wingen. Dit engagement deelde hij weer met Stam. 
Sandberg werd betrokken bij de verbouwing in het museum, 
die op stapel stond. Stam heeft jarenlang aan deze herinrichting 
meegewerkt, zonder de eerste viool te spelen.79 Voor de moder-
nisering droeg Sandberg namelijk niet de “radicale” Stam maar 
de “verfijnde” Frits Eschauzier aan zijn directeur voor. Hij zei 
daarover: “Eschauzier was een goede architect en ik wist zeker dat 
Roëll met hem zou kunnen opschieten.”80 Waarschijnlijk voorzag 
hij dat de voorzichtige directeur niet met Stam overweg zou kun-
nen. De behoudende architect zou de verbouwing leiden en meer 
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dan twintig jaar de huisarchitect van het Stedelijk blijven. Stam 
was meer dan eens lovend over de eenvoud van zijn werk.81 
Het museumgebouw had een uitgebalanceerde indeling van 
de ruimten en goed bovenlicht, maar de inrichting voldeed niet 
meer. Sandberg zette al in het jaar van zijn aanstelling de verbou-
wing in gang door tijdens een vakantie van Roëll het trappenhuis 
wit te laten schilderen, tot woede van burgemeester De Vlugt.82 
Nu moest ook het gele bovenlicht in de hal vervangen worden. Er 
kwam melkglas voor in de plaats, in combinatie met een vrolijk 
velum van Johann Itten.83 De wanden werden bespannen met 
jute, dat wit geschilderd werd en met een dunne natuurhouten 
plint afgewerkt. De doorgangen werden naar de hoeken ver-
plaatst. Stam leidde de renovatie van de benedenzalen. 
Sandbergs eerste tentoonstelling als conservator, Abstracte 
Kunst, waarvoor hij 71 werken van 32 kunstenaars bijeen bracht, 
werd in april 1938 gehouden. Met deze tentoonstelling werden 
de zalen op de benedenverdieping weer in gebruik genomen. 
Abstracte Kunst kwam langs omwegen tot stand en Nelly van 
Doesburg-van Moorsel had hier een bijzondere rol in. Nadat haar 
echtgenoot in 1931 was overleden, had het Stedelijk nog geen bij-
zondere aandacht aan hem besteed. Vijf jaar later kwam er alsnog 
een herdenkingstentoonstelling, waarvan de opening door Mart 
en Lotte bijgewoond werd. Theo van Doesburg werd hier niet als 
theoreticus geportretteerd, maar als kunstenaar uit de schaduw 
van Mondriaan gehaald. Bij deze gelegenheid kocht het Stedelijk 
het schilderij Contra-compositie V aan.84 
Een jaar later werd in het New Yorkse Museum of Modern Art 
Cubism and modern art georganiseerd. Nelly van Doesburg wilde 
dit concept ook beproeven. Zij werd door Sandberg naar Roëll 
verwezen, die echter ja noch nee zei. Weer een jaar later schreef 
zij hem over de tentoonstelling Konstruktivisten in de Kunsthalle 
in Basel.85 Nu deed hij het plan aan Sandberg over, zodat deze 
weer met haar ging samenwerken. Zij legden veel atelierbezoe-
ken gezamenlijk af. Voor het eerst ontmoette hij Hans en Sophie 
Arp, Brancusi, Robert en Sonia Delaunay, Freundlich, Kandinsky, 
Léger, Mondriaan en anderen. Zo werd de basis voor Abstracte 
Kunst gelegd. 
Voor de realisatie van de tentoonstelling riep Sandberg een com-
missie in het leven, waarin behalve Roëll de kunstcriticus Buys en 
de architecten Limperg, Van Eesteren, Elzas en Stam deelnamen. 
Oud weigerde zitting te nemen.86 
Stam heeft Sandberg opnieuw bij het inrichten bijgestaan.87 
(afb. 23) De opzet was helder en strak, de schilderijen kregen 
een vrije ordening. Er werd met opvallende plateaus en verti-
cale vlakken gewerkt: een manier van exposeren die Sandberg 
sindsdien zou uitwerken. Kenmerkend voor Stam waren de open 
lattenconstructies, die de ruimten doorbraken. Er werd ook archi-
tectuur getoond. Onder Mondriaans Composition en rouge, bleu 
et blanc II stond een maquette van de Cineac van Jan Duiker, die 
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vier jaar eerder in Amsterdam in gebruik was genomen.88 Deze 
bioscoop voor filmjournaals was met zijn gerichtheid naar buiten 
een van de heel weinige gebouwen in Nederland van het open 
type, dat Stam met zijn Rokin en Dam-project had voorgestaan.89 
Friedrich Vordemberge-Gildewart, die eveneens op Abstracte 
Kunst werk exposeerde, greep het evenement aan om zich in 
Nederland te vestigen, omdat hij na Entartete Kunst in Duitsland 
niets meer te zoeken had.90 Sandberg hielp behalve hem 
ook andere gevluchte kunstenaars, onder wie Kandinsky en 
Kokoschka. 
Bij Abstracte Kunst verscheen een catalogus, die door Hans 
Buys werd samengesteld. Deze bevat zes artikelen, waaronder 
Mondriaans essay ‘Kunst zonder onderwerp’. 91 Dit beschrijft de 
ontwikkeling van de schilder- en beeldhouwkunst als een toe-
nemende abstrahering: “een gang naar meer objectieve, meer 
universeele beelding – een komen tot een meer klare uitbeelding 
van het eigenlijke van kunst.”
Stam publiceerde in De 8 en Opbouw over Abstracte Kunst: 
“Misschien zou het mogelijk zijn – wanneer een levende wensch 
bestaat zelf verder te komen – alle voorop gestelde gedachten en 
alles wat men reeds zag en leerde te vergeten, om dan onbevan-
gen de uitingen tegemoet te kunnen treden”.92 Reacties lieten niet 
lang op zich wachten. In de volgende De 8 en Opbouw maakten 
Albert Boeken en Arthur Staal bezwaar tegen Stams “kunstismen”: 
“Wij architecten zijn verder gereisd.”93 De Nieuwe Zakelijkheid zou 
overwonnen zijn.94 Ook uit andere kritieken blijkt, dat Abstracte 
kunst gemengde gevoelens had opgeroepen.95 De tentoonstelling 
heette “als manifestatie ongeveer vijftien jaar te laat.”96 
Na afloop liet Sandberg het bericht uitgaan dat er het “bevredi-
gend” aantal van 1.832 bezoekers geweest waren, waarvan 585 
schilders.97 Abstracte kunst was in museaal opzicht een daad 
van betekenis.98 Net als met de volgende grote tentoonstelling 
Parijsche schilders nam het Stedelijk Museum met deze tegen-
draadse kunst gezien de oorlogsdreiging ook politiek stelling.99

 
Op de tentoonstelling Raadhuisplannen, eveneens in het 
Stedelijk, zou werk van Stam veel aandacht krijgen.100 Het 
museum bood in maart 1939 onderdak aan 225 plannen voor 
een nieuw raadhuis voor Amsterdam. Met behulp van meer dan 
drieduizend ontwerptekeningen werden deze ontwerpen ano-
niem tentoongesteld, verdeeld over twintig zalen waaronder de 
erezaal.101 
Het nieuwe raadhuis was bestemd voor het Frederiksplein, op de 
plaats van het afgebrande Paleis van Volksvlijt. In juli 1936 werd 
een getrapte prijsvraag uitgeschreven. Hoewel Stam graag van 
“zijn” raadhuis sprak, werkten Lotte en hij zoals gezegd samen met 
het bureau Van Tijen en Maaskant. Gezamenlijk kwamen zij tot het 
ontwerp ‘Tangent en Radiaal’, dat sympathiek en onpretentieus 
oogt.102 (afb. 74) Het motto – twee verkeerstechnische termen – is 
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wellicht voortgekomen uit de studie, die Stam naar de verkeers-
stromen binnen het gebouw maakte.103 De hoofdopzet bestaat uit 
vijf bouwelementen, waarbij een kantoorvleugel van zeven ver-
diepingen door een lagere loodrecht doorsneden wordt. Rondom 
het gebouw is een park ingetekend. Van alle inzendingen was dit 
ontwerp het meest uitgesproken modernistisch. 
‘Tangent en Radiaal’ werd in de eerste ronde afgewezen. Volgens 
Stam waren de functionalistische ontwerpen bij de conservatieve 
jury bij voorbaat kansloos, omdat de leden “een paleis” op het oog 
hadden. Johannes Berghoef en Jo Vegter wonnen de prijsvraag en 
de jury koos nog drie inzendingen voor de tweede ronde: Zwiers, 
Duintjes en Komter en vader en zoon Staal.104 De uitslag werd 
opnieuw als een overwinning van de behoudende architectuur 
op het functionalisme opgevat. Van Tijen zag hierin het bewijs dat 
de modernistische architectuur in de ban gedaan werd, zodat de 
Nederlandse architectuur op achterstand zou raken.105

Een comité van notabelen vroeg Le Corbusier om de ontwer-
pen te beoordelen.106 Dit tweede bezoek van Le Corbusier aan 
Nederland leidde tot voorpaginanieuws en lofdichten:”Armé des 
ses lunettes / Il examina les maquettes.”107 In hoog tempo bezocht 
hij het Frederiksplein en het Stedelijk, waar Roëll en Sandberg 
hem verwelkomden. Over de vier geselecteerde ontwerpen was 
zijn oordeel vernietigend, maar hij was beter te spreken over 
de functionalistische plannen. Zijn commentaar op het ontwerp 
‘Tangent en Radiaal’:108 

“ No. 180 ( ): waarheidslievende en intelligente gebruikmaking 
van het terrein. Normaal ontwerp van een gebouw met alle 
diensten op duidelijke wijze gecoördineerd in hiërarchisch 
verband. Uitbreidingsmogelijkheid voor elken dienst naar het 
goede licht toe. ( ) Dat is het ontwerp, dat het beste voldoet 
aan de gegevens van het terrein en het programma.”

Nog op hoge leeftijd zou Stam trots zijn op het feit, dat juist de 
vereerde Le Corbusier tot deze uitverkiezing was gekomen. 
Uiteindelijk werd geen van de vier ontwerpteams voor de vol-
gende ronde uitgenodigd. Een journalist schamperde: “Men zou 
intusschen een nieuwe prijsvraag kunnen uitschrijven: wie het 
dichtst raadt bij den datum waarop het nieuwe Stadhuis wordt 
ingewijd?”109 Wie zou 1982 geraden hebben? 

Vanaf 1938 herstelde de economie in West-Europa zich. De werk-
gelegenheid voor architecten nam toe en ook naar Stams werk 
kwam meer vraag. Dit leidde ertoe, dat hij buiten het Stedelijk 
meermalen met Sandberg zou samenwerken. Vooral bij het ont-
werp van het Nederlandse paviljoen op de World’s Fair van 1939 
zou hij door Sandberg gesteund worden. De gang van zaken rond 
dit paviljoen zou nog meer opschudding veroorzaken dan het 
Raadhuisontwerp. 
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Op aanraden van Stam wilde Sandberg een prijsvraag voor 
dit paviljoen uitschrijven.110 Hij was vicevoorzitter van de 
Tentoonstellingsraad voor Beeldende Kunst en Verwante Kunsten, 
die door Jean François van Royen voorgezeten werd. Ook was 
hij lid van een werkcomité, dat de Nederlandse deelname aan 
de wereldtentoonstelling voorbereidde. Een oud-gouverneur-ge-
neraal van Nederlands-Indië werd tot commissaris-generaal 
van de tentoonstellingsraad benoemd. Hij was bevriend met 
D. Slothouwer en schoof deze behoudende architect naar voren. 
Tegelijkertijd werd alsnog een besloten prijsvraag voor het pavil-
joen ‘Building the World of Tomorrow’ uitgeschreven, waarvoor 
Dudok, Hendriks, Van Ravesteyn en Stam uitgenodigd werden. 
Later werden Wijdeveld, Roosenburg en Slothouwer aan deze 
selectie toegevoegd. Deze architecten kregen twee weken de tijd 
om hun ideeën uit te werken, waarna het ontwerp van Stam werd 
verkozen. 
Stam presenteerde een doordacht tentoonstellingsconcept in een 
onconventionele vorm.111 (afb. 75) Dit sobere ontwerp toont een 
langgerekt gebouw van twee bouwlagen. Het is beïnvloed door 
het Nationaal Luchtvaartlaboratorium van Van Tijen en Maaskant, 
waar hij bij betrokken was. Dit gebouw kwam in 1941 tot stand, 
heette de “de eerste vrucht van het huwelijk tussen baksteen en 
beton” en kreeg een robuust voorkomen.112 Voor dit gebouw ont-
wierp Stam overigens een interieur, dat niet werd uitgevoerd.113 
Stam lichtte het New Yorkse paviljoen in enkele vakbladen toe: 
“Het gebouw is gedacht in het bij uitstek Hollandsche materiaal  
g e l e  i j s s e l s t e e n.”114 De entree bevindt zich in een zijgevel 
waarlangs het publiek via een grote hellingbaan op de eerste 
verdieping binnenkomt. De begane grond is niet toegankelijk, 
zodat een vernieuwende wijze van tentoonstellen ontstaat met 
een zwevend verkeersnet van bruggen en loopplanken, die op 
verschillende niveaus opgehangen worden. Hij ontwikkelde een 
routing: “Bij het bezoeken van de tentoonstelling moet een duide-
lijke en bewust georganiseerde indruk bij de bezoeker achtergela-
ten worden. Het is daarom noodzakelijk bij het ontwerpen van het 
paviljoen voor deze tentoonstelling uit te gaan van de gevoelens 
van de gemiddelde bezoeker, van de manier van bezichtigen van 
een tentoonstelling. (...) Het is daarom noodzakelijk dat de ont-
werper zich een  d u i d e l i j k  b e e l d  vormt van het gezicht dat 
de tentoonstelling moet hebben.”115 
Na een rumoerige vergadering koos het werkcomité, dat onder 
druk gezet was, in meerderheid voor Slothouwer. Sandberg ver-
liet hierop de bijeenkomst. Onder de kop “Meer openbaarheid!” 
schreef De Groene Amsterdammer: “Het heeft thans allen schijn 
dat de gegeven meervoudige opdracht slechts een  p r o – f o r 
m a  handeling is geweest.”116 De tentoonstellingsraad ging over 
tot een boycot onder Nederlandse kunstenaars.117 Kunstenaars, 
die bij de vertegenwoordigde verenigingen aangesloten waren, 
mochten geen nieuwe opdrachten voor het paviljoen meer 
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aannemen. Aan deze proteststaking namen veel kunstenaars 
deel. Sandberg herinnerde zich later: “[Er zou] een meervoudige 
opdracht komen onder zeven architecten. Van de namen herinner 
ik me: Wijdeveld, Dudok, Van Ravesteyn en Stam. (…) Er was een 
jury van architecten die de binnengekomen plannen beoordeelde. 
Als eerste prijs kwam het ontwerp van Stam uit de bus. Dat was 
inderdaad een geweldig paviljoen, maar het is nooit gebouwd. De 
commissaris-generaal stelde er toch prijs op dat no. 7 die uit de 
bus kwam – namelijk Slothouwer – de opdracht zou krijgen. [We] 
hebben een staking onder de Nederlandse kunstenaars georgani-
seerd tegen dit paviljoen.”118 
De commotie bracht Alfred Barr, directeur van het New Yorkse 
Museum of Modern Art, ertoe om Stam tegenover Sandberg om 
zijn voortreffelijke architectuur te prijzen: “Met enige aarzeling 
schrijf ik u om uitdrukking te geven aan mijn teleurstelling over 
het nederlandse paviljoen op onze Wereldtentoonstelling in New 
York. In Amerika is Nederland beroemd voor zijn grootse verleden 
in schilderkunst en zijn grootse heden in architectuur. In het verle-
den bewonderen we Rembrandt, Vermeer, Saenredam, Geertgen; 
maar in het heden is het het uitnemende werk van de architecten 
Oud, Stam, Rietveld, Van der Vlugt en Eesteren dat ons belangrijk 
voorkomt (…).”119 
Sandberg noemde de boycot achteraf een groot succes en een 
test voor de solidariteit van de Nederlandse kunstenaars. De actie 
had echter niet kunnen voorkomen dat Slothouwers ontwerp 
gewoon was uitgevoerd.120 Stam reageerde alleen in het arti-
kel ‘Wat zegt L.A. Zürich 1939 ons?’ op de “blamerende” verte-
genwoordiging op de World’s Fair.121 Hij wijst op het Zwitserse 
systeem met prijsvragen, zonder een “heirleger van ambtenaren, 
met kasten vol reglementen, artikelen, protocollen en dossiers.” 
De opdracht voor het paviljoen en de opdrachten die daaruit 
konden volgen zouden hem ongetwijfeld veel inkomsten hebben 
opgeleverd.122 De regering compenseerde hem met een opdracht 
voor een paviljoen voor een tentoonstelling over water die in Luik 
werd gehouden, maar die uiteindelijk zonder zijn aandeel bleef.123 
Sandberg vond het paviljoen van Slothouwer “werkelijk afschu-
welijk.” Hij exposeerde de maquette van Stams paviljoen op 
Abstracte Kunst. 

In de zomer van 1939 verrees een tijdelijk bouwwerk op het 
Frederiksplein: het tentoonstellingspaviljoen ‘Trein 1839-1939’ 
voor de honderdjarige Nederlandse Spoorwegen kwam te 
staan op de plek van het afgebrande Paleis van Volksvlijt, waar 
een nieuw raadhuis verwacht werd.124 Stam had voor het pavil-
joen én de tentoonstelling de opdracht gekregen; mogelijk had 
Sandberg, die lid van het jubileumcomité was, ook hier invloed 
op uitgeoefend.125 Een half jaar lang werkten meer dan tweehon-
derd werklozen onder leiding van Stam aan een houten pavil-
joen en een expositiepark. Een deel van hen werd eind augustus 
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gemobiliseerd; het jubileum zou door de Duitse inval in Polen 
worden overschaduwd, al was het maar omdat alleen militairen 
nog maar met de trein mochten reizen.126

De tentoonstelling werd in drie weken ingericht. Opnieuw kreeg 
de routing van de bezoekers alle aandacht. Achter de rij kassa’s 
kwam een brede trap die naar een luchtbrug leidde. Voor Stam 
stonden bij het tentoonstellen twee principes centraal: een rode 
draad, die de basis van de opzet vormt en het psychologische 
uitgangspunt om vanuit een eenvoudig begin een verhaal op te 
bouwen, waarin niet teveel tegelijk werd verteld. De bezoeker 
kreeg het spoor te zien in historisch (trekschuit) en vergelijkend 
(boomstamkano) perspectief. 
Bij dit project leerde Stam een jonge vrouw kennen, Olga 
(“Golda”) Heller, die daar als secretaresse werkte. Heller was 
geboren in Palestina, maar kwam de Eerste Wereldoorlog door in 
Griekenland waar zij als joods meisje pogroms en ontberingen 
meemaakte.127 Dankzij de joodse organisatie Hongerend Kind 
was zij na omzwervingen in een Amsterdams pleeggezin opgeno-
men.128 Lotte zou zich Heller later als een fanatieke communiste 
herinneren.129

Een tweede ontwerp voor een paviljoen voor een verkeersten-
toonstelling, dat overigens niet in verband met Sandberg staat, 
was bestemd als Nederlandse bijdrage aan de Internationale 
Verkehrsausstellung (IVA) in Keulen.130 Deze tentoonstelling zou in 
1940 gehouden worden. Stam ontwierp het paviljoen in het kader 
van een prijsvraag. Als één van vijf paviljoens moest het op een 
smal terrein een plaats krijgen. Er stond een bastion, omringd 
door historische graven en een drooggelegde vestinggracht, 
waarin hij zijn paviljoen voor een deel situeerde. Het ontwerp 
toont respect voor het monumentale en verovert op onconventio-
nele wijze de verticale dimensie van de ruimte.131 
De tentoonstelling werd “door de politieke omstandigheden 
uitgesteld”. Tijdens de oorlog die volgde gebruikten de natio-
naalsocialisten het terrein als een verzamelpunt voor gevangenen 
die naar het concentratiekamp Buchenwald op transport werden 
gesteld. Dat Stam ondanks de oorlogsdreiging in het nazistische 
Duitsland een project wilde uitvoeren, zou er op kunnen duiden 
dat hij in zijn afwijzing van kapitalistische landen geen principieel 
onderscheid maakte. 

Al sinds zijn Berlijnse tijd waren de wereld van de architectuur en 
die van de beeldende kunst voor Stam onlosmakelijk verbonden. 
In beide bewoog hij zich met groot gemak. 
In het Stedelijk was Stam geregeld bij tentoonstellingen betrok-
ken. Aantoonbaar droeg hij bij aan De stoel gedurende de laat-
ste 40 jaar, De functioneele stad en Abstracte Kunst. Ook in de 
verbouwing van het museum had hij een belangrijk aandeel. Zijn 
bijdragen waren origineel en vindingrijk, maar hij toonde ook 
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vakmanschap. Zo verbreedde hij zijn vakgebied in samenwerking 
met Sandberg. 
Deze vond Stam sympathiek en behulpzaam, maar zag hem ook 
als een inspirator.132 Hij bewonderde zijn architectuur en keek op 
tegen zijn moedige levenshouding. Stam maakte dat Sandberg 
meer politiek ging denken en een partijloos marxist werd.133 
Omgekeerd merkte Sandberg over Stams politieke overtuiging 
op: “Aangezien hij communist was, kreeg hij geen poot aan de 
grond.”134 Sandberg had dit immers tijdens de beraadslagingen 
over het New Yorkse paviljoen kunnen ervaren. Achteraf was 
hij Stam dankbaar “voor alle samenwerking, alle adviezen, alle 
ideeën (…) vooral in de jaren al voor de oorlog, en tijdens de 
oorlog, en direct na de oorlog.”135 Sandberg zou Stams loopbaan 
ingrijpend beïnvloeden. 
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“ Mart Stam is benoemd tot directeur van ’t Instituut voor 
Kunstnijverheid. Ons allen stemt dit tot vreugde; wij wen-
schen hem geluk en succes in zijn nieuwe werkkring. In de 
redactie van ons tijdschrift, als lid van De 8, hebben wij Stam 
leren kennen als een stoere werker; een goed kameraad in 
het collectieve werk dat wij en de vereniging Opbouw bij de 
studies voor de Internationale Congressen voor het Nieuwe 
Bouwen verrichtten. Van Stam ging daarbij een stuwende en 
meeslepende kracht uit; deze kracht zal hem ter stade komen 
bij zijn werk voor het Instituut.”

Deze aankondiging in De 8 en Opbouw van begin augustus 1939 
werd vergezeld van het inmiddels tien jaar oude portret door 
Lotte Stam-Beese (afb 19).1 “DIT IS ‘M.” stond er in alle een-
voud onder. Stam had voor het kunstonderwijs gekozen, wat 
gezien de malaise in de bouw en zijn gebrek aan populariteit 
begrijpelijk is. Hij werd enkele weken later benoemd tot direc-
teur van de Amsterdamse kunstnijverheidsopleiding (IvKNO). 
Zijn bestuur wilde het onderwijs op een nieuwe leest schoeien. 
Willem Sandberg – lid van dit bestuur – zag net als Stam in het 
Bauhaus van Hannes Meyer een voorbeeld.2 Hij had al tijdens de 
sollicitatieprocedure aangegeven: “wij moeten ons thans bera-
den of wij onze school met de huidige stromingen zullen laten 
meedrijven, dan wel of onze school hierbij de leiding zal geven.”3 
Stam ging met zijn ervaring als gastdocent op het Bauhaus deze 
retorische vraag beantwoorden. Het werd zijn opdracht om de 
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Afb. 24
Willem Sandberg, Mart Stam en studen-
ten van het IvkNO. Scène uit Rembrandt 
in de schuilkelders, opgenomen in 1941. 



243

Directeur in oorlogstijD 

kunstnijverheidsschool op de industriële samenleving af te stem-
men. Eenmaal directeur ging hij voortvarend te werk. Hij werkte 
aan de structuur en de oriëntatie van de opleiding, maar ook aan 
de personele bezetting. De redactie van De 8 en Opbouw had hem 
echter al voor de wat ingeslapen school gewaarschuwd: “Stam 
zal haar nieuw leven inblazen: wij zien de resultaten met véél 
vertrouwen tegemoet, mits.... men Stam de nodige vrijheid van 
handelen, die in het keurslijf der onderwijsreglementen veelal 
ontbreekt, weet te geven.”4 
Tijdens de negen jaar dat Stam hier schooldirecteur zou zijn, 
werkte hij ook als architect en vormgever. Hij was bovendien 
tijdens de bezetting in het verzet actief. Hoe verging het hem in 
deze jaren? 

EEN TWEEDE bAuHAuS 
In 1924 was het IvKNO uit een fusie ontstaan.5 Het schoolgebouw 
in de Gabriël Metsustraat, dat aan het Museumplein grenst, was 
in 1908 door Berlage gebouwd. De opleiding was vanouds vooral 
een dagbesteding voor rijke meisjes, die op esthetisch en tech-
nisch vlak onderwezen werden.6 
Sandberg was er in 1936 bestuurslid geworden, in een tijd dat het 
leerplan kritiek kreeg.7 De directeur naderde zijn pensioen en stond 
niet meer voor veranderingen open. Voor de vrijkomende post 
heeft Sandberg voor Johan Niegeman en Stam het pad geëffend. 
Met de laatste organiseerde hij in 1938 een serie lezingen, die 
door Johann Itten gehouden werden. Itten was met zijn roman-
tisch-intuïtieve leermethode een drijvende kracht van het vroege 
Bauhaus geweest.8 Toen Stam op deze kunstschool gastdocent 
werd, was hij er al vijf jaar weg, maar Josef Albers had het vaan-
del overgenomen. 
Itten sprak onder meer in het Stedelijk Museum. Zoals steeds 
probeerde hij de aanwezigen los te maken van hun conven-
ties om zo hun creativiteit aan te spreken. Zijn methode ging 
terug op Pestalozzi, Fröbel en een doctrine van de Mazdaznan, 
een Perzische religie. Ook paste hij oefeningen in ademhalen 
en ontspannen toe, zoals blaffen. Deze pedagogische methode 
werd door Zwart, Kiljan, Schuitema, Citroen en andere docenten 
van naam in het Nederlandse kunstonderwijs geïntroduceerd. 
Ondanks zijn functionalistische denken stond ook Stam voor deze 
ideeën open: “Itten liet de mensen materialen ordenen, grof naar 
fijn en dan proberen structuur en karakter van materialen weer te 
geven. Ze moesten de weg vinden om zichzelf uit te drukken.”9 Hij 
zag ook veel in Ittens Tagebuch: Beiträge zu einem Kontrapunkt 
der bildende Kunst.10 De “mystieke” aspecten van deze methode 
nam hij echter niet over.11 
Een andere spreker op de manifestatie was overigens Kees 
Boeke, een socialistische onderwijsvernieuwer met wie Stam al 
sinds jaren persoonlijk bekend was en die sterk in de creatieve 
aanleg van het kind geloofde.12
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Toen in 1939 de directeurspost vrij kwam, nodigde Sandberg 
Niegeman en Stam uit om te solliciteren.13 Er waren echter veel 
sollicitanten onder wie ook Itten, die naar Nederland gevlucht 
was. Met zijn sterke persoonlijkheid zou hij zeker kansrijk zijn 
geweest als hij niet voor een andere functie had gekozen.14 Stam 
kan uit verschillende motieven gesolliciteerd hebben, maar 
onderwijs was voor hem vooral een geëigend middel om zijn 
opvattingen over vormgeving te verspreiden.15 De integratie van 
kunstnijverheid en bouwkunst die hij voorstond, kwam tijdens de 
sollicitatie ter sprake. In zijn ogen werd op het IvKNO ouderwets 
ambachtelijk onderwijs gegeven.16 Zijn axioma, dat “de archi-
tectuur (...) de ondergrond [vormt] waarop, en de ruimte waarin 
de kunstnijverheid toepassing moet vinden” gaat in de lijn van 
Walter Gropius terug op de notie van het Gesamtkunstwerk.17 
Maar Stam ontleende zijn ideeën ook aan de gemeenschapskunst, 
zoals Richard Roland Holst die uitgedragen had.18

Stam stelde als voornaamste voorwaarde dat hij als architect 
actief kon blijven, omdat hij het contact met de praktijk niet wilde 
verliezen.19 Daarnaast vroeg hij een maandsalaris van ƒ 5.000, 
dat bijna een kwart boven het gebodene lag.20 Hij werd als enige 
kandidaat voorgedragen. Minister Gerrit Bolkestein maakte echter 
bezwaar, omdat Stam onvoldoende opgeleid bleek te zijn.21 Het 
schoolbestuur drong aan door de kandidaat een “talentvol archi-
tect” te noemen, die “een open oog voor de mogelijkheden van 
de toegepaste kunsten in de tegenwoordige samenleving” had.22 
Er werd alsnog overeengekomen, dat Stam per 1 september 
benoemd zou worden. Sandberg sprak de hoop uit dat hij “de 
komende 25 jaar de leiding in de toegepaste kunst zou nemen.” 
Naar aanleiding van dit besluit zocht een journalist van 
De Telegraaf Stam op tijdens de bouw van het paviljoen De Trein 
1839-1939, “bij prikkelenden geur van gezaagd hout”:23 

“ Op den vastberaden toon, die hem eigen is, vertelt hij (...) 
over de principes waarop zijn leiding van het Instituut geba-
seerd zijn zal: “Ik zie het aldus, dat veel kunstvakken op het 
oogenblik met het maatschappelijke leven niet meer ver-
groeid zijn, maar luxe geworden zijn. Mijn bedoeling is, die 
beroepen weer op een maatschappelijke basis te brengen. 
(…) Ik beschouw het als de taak van deze school menschen 
te vormen, die de artistieke modellen voor de industrieën, de 
meubelindustrie, de grafische en de textielindustrie te leveren 
hebben.””

Stam wilde de kunstvormen die in het kunstonderwijs gescheiden 
waren weer samenbrengen.24 Naar zijn idee kon vooral de bin-
nenhuisarchitectuur hieraan bijdragen, zodat dit vak het grootste 
deel van het lesaanbod moest gaan uitmaken.25 Hij formuleerde 
drie leerdoelen voor het IvKNO. Hij wilde de studenten prakti-
sche, industriële producten laten ontwikkelen, waarbij de vorm 
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vanuit het materiaal moest ontstaan. Bij dit design telde naast 
doelmatigheid en innovatie ook de gevoelswaarde.26 Zijn derde 
oogmerk was de integratie van kunstnijverheid in de maatschap-
pij. Ontwerpers stonden zijns inziens voor de taak om “mensen te 
helpen bij het opbouwen van de menselijke omgeving.”27

Ten tijde van Stams aantreden telde zijn school 174 studenten, 
een totaal waarin behalve de studenten van de dag- en avond-
school voor kunstnijverheidsonderwijs ook die van de Afdeeling 
tot Opleiding van Teekenleraren in de Hobbemastraat meegeteld 
werden.28 Deze afdeling werd door een adjunct-directeur geleid. 
Het schoolgebouw aan de Metsustraat was voor de zomer ver-
bouwd, waarmee de mogelijkheden om het gebouw uit te breiden 
uitgeput leken. Stam sprak van “enige verbetering”, maar vond de 
school “uitgewoond”. 
Hij had al ruim voor zijn benoeming een ‘Schets leerprogram’ 
klaar.29 Hierin was het onderwijs in afdelingen voor reclame, illus-
tratie, weven, metaalbewerken, pottenbakken en binnnenhuisar-
chitectuur ondergebracht. Hij streefde naar een praktischer opzet. 
Naar het voorbeeld van het Bauhaus bouwde hij de opleiding op 
uit een “Vorkurs”, die door “vakklassen” gevolgd werd. Hij pro-
beerde eerst het voorbereidende jaar te verbeteren. In zijn eerste 
jaarverslag somde hij de tekortkomingen op: “Hakken in steen 
niet mogelijk (...). Aantal weefstoelen te gering.”30 Hij zou naar 
een grote verbouwing toewerken, die vermoedelijk in de eerste 
oorlogsjaren plaatsvond en die steeds van drie kleine lokalen één 
grote werkruimte maakte.31 Het bloemetjesbehang werd in twee 
kleuren grijs overschilderd. Hij stak veel energie in het ontwerpen 
van meubels.32 Verschillende achterpootloze fauteuils en stoelen, 
die in het IvKNO gebruikt werden, had hij al vanaf 1938 ontwor-
pen. Tijdens zijn directoraat kwamen daar onder meer lamparma-
turen bij.33 
De situatie bleef verre van ideaal. Het onderwijzend personeel 
bleek niet op de ingrijpende reorganisatie ingesteld. Stam wilde 
het lerarencorps verjongen, zodat hij vroegtijdig pensioneren 
aanmoedigde.34 Hij had Niegeman in dienst genomen, die al 
sinds 1937 bij het IvKNO betrokken was. De benoeming van 
deze onvoldoende gekwalificeerde docent werd goedgekeurd en 
Niegeman zou als hoofddocent de afdeling binnenhuisarchitec-
tuur reorganiseren. Stam doceerde overigens ook zelf enige uren 
binnenhuisarchitectuur en voorts technisch tekenen bij de afde-
ling metaalbewerken.35 
Hij zocht vooral op de Amsterdamse Nieuwe Kunstschool en de 
academies in Den Haag en Rotterdam naar “geestverwante” 
docenten.36 Hij slaagde echter lang niet altijd. Zo kreeg hij in 1940 
geen toestemming om de graficus Dick Elffers in dienst te nemen, 
omdat deze onvoldoende onderwijsbevoegd was. Ook wilde hij 
Hajo Rose aannemen, eveneens een graficus met vernieuwings-
zin die bovendien de Vorkurs aan het Bauhaus had gevolgd.37 
Vanwege de mobilisatie werd hij als Duitser echter uitgesloten. 
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Over beide afwijzingen kwam Stam met de minister in conflict, 
waarin zijn bestuur hem steunde. Uiteindelijk ging Wim Jaarsveld 
leiding geven aan de grafische afdeling. Hij stelde het vak 
“reclame” voorop.38 Stam nam voorts een week na zijn aanstel-
ling Olga Heller als bibliothecaresse in dienst.39 
Verschillende docenten hebben hun herinneringen aan Stam op 
schrift gesteld. Kitty van der Mijll Dekker, docente weven en kleu-
renleer, herinnerde zich dat Stam niet erg geliefd was onder haar 
collega’s, maar dat hij de docenten die hem de voet niet dwars 
zetten, alle vrijheid gaf. Zij schreef ook, dat de schoolinspectie hem 
wantrouwde: “Soms leek de onverwachte komst van een inspec-
tie meer op een “inval” dan op een normaal bezoek. Zij kwamen 
dan met zijn tweeën, de ene begon beneden, de ander snelde 
naar de hogere verdiepingen… Stam was dus stellig gebonden en 
kreeg stellig meer dan eens met verantwoordingen tegenover het 
bestuur te maken. En zoals hij mij eens zei, – met zijn voeten op 
zijn bureau – lui achterover in zijn draaistoel leunend: “ik doe toch 
lekker wat ik goed vind.””40 In deze bravoure klinkt door dat Stam 
zich op het IvKNO schrap moest zetten. Zijn insteek om de school 
ingrijpend te hervormen maakte samen met zijn politieke voorkeur 
zijn positie als directeur ongemakkelijk. De steun van Sandberg in 
het schoolbestuur is onontbeerlijk geweest.  

HET IVkNO TIjDENS DE bEZETTING 
Stams eerste jaar als directeur van het IvKNO veranderde ingrij-
pend van karakter, toen Nederland in de meidagen van 1940 bij 
de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte en het vernietigende 
bombardement op Rotterdam het leger tot overgave dwong. Veel 
Nederlanders voelden zich overrompeld. Stams indrukken van de 
eerste oorlogsdagen zijn niet overgeleverd, maar wel is opgete-
kend dat de Duitse SS hem opzocht, nog voordat de Wehrmacht 
Amsterdam ingenomen had.41 De militairen maakten Stam duide-
lijk, dat het hen om kaarten van de Sovjet-Unie te doen was. Het 
bleek dat zij precies wisten waar hij gewerkt had. 
Nederland zou de Duitse rassenwaan en eugenetica opgelegd 
krijgen. Welbewust beperkte de bezetter eerst het machtsvertoon, 
maar Stams positie was gezien de cultuurpolitiek van de natio-
naal-socialisten direct in gevaar. Zijn band met het Bauhaus, dat 
in hun ogen communistisch was, en zijn werk in de Sovjet-Unie 
waren bekend. Stam-Beese was politiek al even verdacht. In het 
voorjaar kregen zij opnieuw bezoek en nu werd hun boekenbezit 
doorzocht. Opmerkelijk genoeg mocht Stam als directeur aanblij-
ven, al zou hij tijdens de bezetting vaker verhoord worden.42 Het 
Duitse beleid in deze was weinig voorspelbaar en sterk afhanke-
lijk van persoonlijke factoren. Zo werkten er in Nederland Duitse 
politieambtenaren, die geen lid van de NSDAP waren en hun 
orders weinig loyaal uitvoerden.
De meest ingrijpende maatregel die de school opgelegd werd, 
volgde al in november van hetzelfde jaar toen alle joodse 
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studenten, docenten en bestuursleden de school moesten ver-
laten.43 Er werd geprobeerd om de joodse studenten en docen-
ten door te laten werken in een afzonderlijke school elders in 
de stad, maar na een jaar werd dit verboden. Of ook Stam bij 
deze Joodsche Kunstnijverheidschool betrokken was, is niet 
vastgesteld. Een joodse studente, Lucie Premsela, kreeg na haar 
gedwongen vertrek veel steun van hem.44 
De kunsthistorica Yvonne Brentjes merkt op dat het voor Stam 
gezien zijn achtergrond een ongebruikelijk stap moet zijn geweest 
om op het IvKNO een modeafdeling op te richten.45 Deze afdeling, 
die in 1943 als een cursus begon, ontstond in samenwerking met 
het bedrijfsleven en het Departement voor Volksvoorlichting en 
Kunsten. De afdeling diende de cultuurpolitiek van de bezetter; 
een aanhanger van de NSB had de totstandkoming bespoedigd. 
De kunstschool kon weinig anders doen dan medewerking ver-
lenen. De illegale activiteiten die er plaatsvonden – waarover zo 
meer – mochten niet nóg meer gevaar lopen. 
Een herinnering aan deze onzekere tijd zijn de filmscènes, die 
Stam tonen terwijl hij met studenten van het IvKNO door de 
duinen bij Castricum wandelt, op weg naar de bunker waarin 
een aantal kunstmusea een belangrijk deel van hun collecties in 
veiligheid had gebracht.46 Sandberg, die hen ontvangt, was met 
de organisatie ervan belast. Voor zover bekend zijn het de enige 
bewegende beelden van Stam.
De 8 en Opbouw paste zich aan de omstandigheden aan, omdat 
het immers geen politiek wilde bedrijven.47 De Duitse inval werd 
in het tijdschrift volkomen genegeerd. De bezetter dwong de 
uitgever om de redactieleden op het omslag te vermelden en 
benoemde Koen Limperg, Willem van Tijen en Ben Merkelbach als 
zodanig.48 Ondanks een redelijk aantal abonnees en adverteerders 
als de firma’s Gebrüder Thonet, Gispen en Metz & Co. bleef de 
exploitatie in de rode cijfers.49 Vanaf 1941 werd het steeds moeilij-
ker om nog papier voor de periodiek te krijgen.
Stam schreef tijdens de bezetting negen artikelen in De 8 en 
Opbouw, die op één na (M.S.) onder eigen naam verschenen. De 
meeste gingen over bouwkunst, waarbij de politieke aspecten 
onbesproken bleven. Zonder man en paard te noemen sprak hij 
over de heersende angst. In ‘De radio-studio als architectonische 
opgave’ uit 1940, waarin hij een recente schepping van het bureau 
Merkelbach en Karsten recenseerde, merkt hij bijvoorbeeld op: 
“Is het geheele AVRO-complex, zooals het thans staat, niet een 
typische uiting van onzen chaotischen tijd?”50 
Alleen in ‘Nieuwe taken in de lage landen’, eveneens uit het eer-
ste oorlogsjaar, schrijft Stam over maatschappijhervorming.51 Hij 
speculeert over de kansen voor de moderne stedenbouw en archi-
tectuur tijdens de bezetting. Hij constateert dat het nu tenminste 
mogelijk is om grond te onteigenen en vraagt zich af of de grond-
winsten en speculaties nu ook niet kunnen worden afgeschaft. 
De journalist Max Arian concludeert: “Stam ging hierin wel erg 
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ver mee met de nieuwe orde.”52 Daar valt tegen in te brengen dat 
de nationaalsocialistische architectuuropvattingen en die van het 
Nieuwe Bouwen nu eenmaal overeenkomsten kenden. Bovendien 
bevond Stam zich in een hachelijke positie, die emotioneel een 
zware tol eiste. Zijn oudste dochter, Jetti Stam, zou nooit vergeten 
hoe zij haar vader eens huilend aantrof.53 
In zijn artikel ‘Het accent is verlegd’ dat een jaar later dateert, 
schrijft Stam over de behoefte aan kunstenaars die in de samen-
leving participeren: “Het scheen of alle belangstelling in grotere 
eenheid, in iets gemeenschappelijks, verdwenen was en alsof 
slechts de eigen, kleine wereld van een bekrompen burgerbestaan 
domineerde.”54 Hij moedigt hen aan om maatschappelijk actief te 
zijn. Verwijzend naar de bezetting eindigt hij met een grondslag 
voor zijn vormgeving: “Het is geen toeval: grenzen voelen we als 
beklemming; verbinding met de verten als bevrijdend.” 
Een jaar later zag Stam in de wereldoorlog een catharsis. Hij 
schrijft “(…) dat dit gehele gebeuren slechts de eindstrijd is van 
een oud stelsel, dat zich er zelf door vernietigt. Daarmee zal dan 
de weg worden vrijgegeven voor een jong leven, dat zijn vorm 
zal hebben uit te bouwen (…).”55 Uit zijn woordkeuze blijkt al, dat 
Stam hier het maatschappelijk bestel als geheel voor ogen had en 
niet alleen de machtsverhoudingen. 
Stam heeft zich in deze oorlogstijd in De 8 en Opbouw niet poli-
tiek geroerd, wat bovenal verstandig was. Hij toonde zich wel 
bezorgd over de toekomst van het Nieuwe Bouwen en spoorde 
jongeren aan om de door het CIAM ingeslagen weg te volgen.56 
De 8 en Opbouw was al lang geen spreekbuis voor de avant-
garde meer, al droeg het als enige Nederlandse tijdschrift de 
ideologie van de Nieuwe Zakelijkheid uit. Onder Merkelbachs 
leiding maakten de extreme opvattingen plaats voor redelijkheid. 
Dat maakte het blad minder inspirerend, maar dat het tijdschrift 
tot in 1943 bleef verschijnen, was aan hem te danken.57 Toen op 
een redactievergadering betwist werd in hoeverre het tijdschrift 
politieke standpunten kon uitdragen, schamperde Merkelbach dat 
hij liever een tribune voor aanhangers van deze beweging had 
dan een goed rendabel blad met valse lezers.58 Stam viel hem 
hierin bij. In januari van dat jaar verscheen De 8 en Opbouw voor 
het laatst, zonder dat de redactie afscheid nam. Waarom de bezet-
tingsautoriteiten het blad liquideerden is niet bekend.

Sandberg had zich afzijdig gehouden van radicale initiatieven, 
zoals de tentoonstelling De Olympiade onder Dictatuur uit 1936. 
Arian veronderstelt dat hij wellicht samen met Stam tot deze tac-
tiek had besloten.59 Door zich niet openlijk tegen het Hitler-regime 
uit te spreken waren zij beter in staat om daadwerkelijk iets tegen 
het nationaalsocialisme te ondernemen. 
Stam raakte in 1940 betrokken bij vormen van geweldloos verzet. 
Overgeleverd is, dat hij zijn student Teun Teunissen van Maanen in 
november van dit jaar vroeg om stempels van de Wehrmacht na 
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te maken.60 Dit belastende materiaal verborg hij in de schouw van 
zijn werkkamer.
Later maakte Stam deel uit van het kunstenaarsverzet. Dit kreeg 
eind 1941 momentum, toen de Kultuurkamer werd ingesteld. 
Kunstenaars, schrijvers, musici en toneelspelers moesten zich bij 
dit “arische” instituut aanmelden, zodat de bezettingsautoriteiten 
meer greep op hen kregen.61 
Deze dwangmaatregel was aanleiding voor de vormgevers-
vereniging VANK om zich te ontbinden, maar ook om verzet te 
organiseren. De beeldhouwer Gerrit van der Veen zette een grote 
handtekeningenactie op.62 Hij dook onder en gaf als lid van de 
verzetsgroep De Vrije Kunstenaar het gelijknamige illegale tijd-
schrift uit, dat de spreekbuis van het Amsterdamse kunstenaars-
verzet werd.63 Toen medio 1942 de eerste massale razzia’s ten 
behoeve van de jodentransporten volgden, richtte deze groep de 
Persoonsbewijzencentrale op.
Het persoonsbewijs was een identiteitsbewijs van Nederlandse 
makelij, dat in deze bezettingstijd werd ingevoerd. Papier, inkt en 
lettertypen waren nauwelijks te imiteren, er was een ingewikkeld 
achtergrondpatroon toegepast en de inkt was moeilijk oplosbaar. 
Een volgnummer en twee handtekeningen completeerden het 
document. Bovendien werden bij de bevolkingsregisters lijsten 
bewaard van de uitgegeven exemplaren en daarnaast werden in 
Den Haag alle ontvangstbewijzen bewaard, met handtekening, 
pasfoto en vingerafdruk. De bezetter had zich jaloers getoond op 
zoveel degelijkheid. 
Het vervalsen van dit identiteitsbewijs door de Persoons bewijzen-
centrale werd in 1942 vastgelegd door Violette Cornelius, die 
later lid van De Verborgen Camera werd.64 De grootste opgave 
was het vervangen van het watermerk, dat in de vorm van een 
leeuwtje in het gelaagde papier was aangebracht. Eerst werd een 
nagebootst watermerk met een pennenmesje ingevoegd. Later 
werden de leeuwtjes gedrukt. Als het papier beschadigd werd, 
was de ingreep te zichtbaar. Omdat het papier zich niet liet los-
snijden, werd van het watermerk een cliché in negatief gemaakt.65 
Vervolgens werden twee dunne velletjes papier aan de binnen-
kant grijs gedrukt, waarna op de binnenzijde het pseudo-water-
merk werd gedrukt. Eenmaal op elkaar geplakt, ontstond een 
blanco vervalst persoonsbewijs. Vervolgens werden de persoons-
gegevens getypt en tenslotte werd het document geperst en van 
valse stempels voorzien.
Stam en Sandberg raakten bij de Persoonsbewijzencentrale 
betrokken door Hans Jaffé, een conservator van het Stedelijk die 
als jood gevaar liep.66 Stam kende Jaffé zowel zakelijk als privé. 
Toen Jaffé werd opgeroepen om bij de Gestapo te verschijnen, 
was Sandberg terecht bezorgd. Arian reconstrueerde het tele-
foongesprek aldus: “Mart, kom eens hier, je moet me raad schaf-
fen. Daar moeten we iets aan doen.”67 Het gesprek werd onder 
vier ogen voortgezet. Ze besloten dat er valse persoonsbewijzen 
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moesten komen. Stam stelde Sandberg voor om de drukker 
Frans Duwaer te benaderen, die vaker voor het Stedelijk drukte. 
Sandberg belde hem na het vertrek van Stam op en vroeg hem 
langs te komen. Duwaer kwam onmiddellijk en bleek bereid om 
de vervalsingen te maken.68 Sandberg en Stam zochten vervol-
gens medewerkers aan. 
De Surinaamse schrijver Albert Helman, die in 1946 de biografie 
Een doodgewone held over Van der Veen schreef, beschreef de 
harde realiteit van de Persoonsbewijzencentrale:69 

“ De centrale wordt een bloeiende zaak, die weliswaar een 
schichtig bestaan voert en telkens moet verhuizen als de een 
of ander een onvoorzichtigheid begaat, waaruit gevaar kan 
voortspruiten, of als de Duitsers door een ongelukkig toeval 
een spoor ontdekken en zich àl te dicht in de buurt vertonen 
maar die toch een dagelijks omvangrijker taak met succes 
weet te behartigen, gedurende een lange, uiterst gevaarlijke 
strijd.”

De valse persoonsbewijzen werden uitsluitend op zondag 
gedrukt, jarenlang bijna wekelijks. De eerste vervalsingen had-
den noch de juiste ondergrond noch een watermerk noch de 
karakteristieke letter Gill, maar de nood was hoog.70 Uiteindelijk 
drukte Duwaer zestig-zeventigduizend persoonsbewijzen, naast 
tweede distributiekaarten, bonkaarten, Ausweise, doopbewijzen, 
briefhoofden en zo meer.71 Hij drukte tot achthonderd persoons-
bewijzen per week, terwijl elk exemplaar zes drukgangen kende. 
Zij waren in eerste instantie bedoeld voor kunstenaars die in de 
illegaliteit leefden. Later kwamen daar joodse kunstenaars en 
intellectuelen bij. Weer later volgden studenten, toen er razzia’s op 
hen werden gehouden. Wie geen geld had kreeg het valse per-
soonsbewijs kosteloos, maar er werd tot ƒ 500 voor betaald. Dit 
geld kwam het Nationaal Steunfonds, de bank van het verzet, ten 
goede.72 
Het op grote schaal vervalsen van persoonsbewijzen bleek een 
lastige opgave. Het volgnummer vormde een struikelblok, dat pas 
begin 1944 werd weggeruimd. De tweede distributiekaart, een 
onmisbaar legitimatiebewijs, werd pas afgegeven nadat het per-
soonsbewijs met de officiële gegevens was vergeleken. Ook werd 
een extra zegel op het persoonsbewijs als controlemogelijkheid 
geïntroduceerd. 
Een opmerking dat de valse persoonsbewijzen nauwelijks 
van echt te onderscheiden waren, kon Sandberg waarderen: 
“Dat vind ik de grootste lof die ik ooit voor typografisch werk 
gekregen heb.”73 Perfect konden de valse persoonsbewijzen 
echter niet zijn. Zij doorstonden een vluchtige inspectie, maar 
de Sicherheitsdienst liet ook specialisten controleren. In een 
beperkte oplage waren verbeterde persoonsbewijzen leverbaar. 
De Persoonsbewijzencentrale heeft ondanks vele arrestaties 
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steeds doorgewerkt.74 Eind 1943 waren er ongeveer honderd 
medewerkers bij betrokken. Zij waren georganiseerd in verschil-
lende groepen, die meestal niet van elkaars bestaan afwisten.75 
Dat Stam zich uiterst voorzichtig afschermde, blijkt uit het feit dat 
er geen schuilnamen van hem zijn overgeleverd.76 
Hoe lang de Persoonsbewijzencentrale op de Metsustraat actief 
is geweest is niet bekend, evenmin als het precieze aandeel van 
Stam en Sandberg. Een onderduiker, die zeker door hen geholpen 
werd, was Hein Salomonson. Stam regelde voor hem een vals 
persoonsbewijs met de schuilnaam Charles Eduard Lemaire, met 
de voornamen van Le Corbusier.77 
Teunissen van Maanen herinnerde zich later, dat Stam altijd vol 
was van dit verzetswerk.78 Stam kwam haast onvermijdelijk in 
opstand tegen de bezetter. Hij was vrijzinnig opgevoed en voor-
beelden in zijn omgeving, zoals Chris Lebeau, Henriette Roland 
Holst en Piet Mondriaan hadden hem in deze houding gesterkt. 
Hitler had hij eerder van dichtbij meegemaakt, wat maakte dat hij 
als lid van de May-brigade naar de Sovjet-Unie was vertrokken. 
Stam streed echter niet alleen tegen een misdadig regime, maar 
ook voor de nieuwe mens die hij voor ogen had. 

Sandberg en Stam waren vaker in de illegaliteit actief. Nadat 
Sandberg voor de oorlog uit Duitsland gevluchte kunstenaars 
geholpen had, regelde hij tijdens de bezetting allerlei baantjes 
voor kunstenaars, zodat zij de Arbeitseinsatz konden ontlopen.79 
Stam onttrok mannen aan de tewerkstelling door ze als student in 
te schrijven aan een afdeling van de school, die alleen op papier 
bestond.80 Later in de oorlog beschermde de status van stu-
dent niet langer tegen deze dwangarbeid. Ed van der Elsken, die 
beroemd zou worden als fotograaf maar zich aan het IvKNO tot 
beeldhouwer ontwikkelde, kwam in de zomervakantie van 1944 
toevallig op school.81 Daar waarschuwde Stam hem dat de bezetter 
studenten ging oppakken, zodat hij besloot om onder te duiken. 
Stam stond in het schoolgebouw veel onderduikers toe.82 Ook 
Olga werd hier in veiligheid gebracht, nadat zij dankzij haar valse 
persoonsbewijs tijdens een razzia aan deportatie ontkomen was. 
De school werd ook voor sociaal werk benut. Daklozen konden er 
overnachten en kregen zolang dat mogelijk was ’s middags een 
warme maaltijd. 

Het valt te betwijfelen of Stam op de hoogte is geweest van 
Sandbergs betrokkenheid bij de legendarische aanslag op het 
Amsterdamse Bevolkingsregister op 27 maart 1943.83 Daarmee 
ging Sandberg, anders dan Stam, tot gewapend verzet over.84 
Het doelwit was goed gekozen, want dit administratiekantoor 
werd benut door de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung 
en de ophaalploegen van de Gestapo en de Sicherheitsdienst.85 
Brandstichting moest voorkomen dat de in omloop gebrachte 
valse persoonsbewijzen bij de bevolkingsadministratie 
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geverifieerd konden worden.86 Deze belangrijke verzetsdaad werd 
met amateuristische zorgeloosheid georganiseerd. Een nieuwe 
recruut herinnerde zich een overleg: “(...) in het Noordhollands 
Koffiehuis bij het Centraal Station voor een bespreking met een 
van mijn illegale relaties. Wil Sandberg was daar ook en later 
kwam Van der Veen erbij. Daar werd een plattegrond op tafel 
gelegd en mij getoond hoe men het bevolkingsregister kon over-
vallen. Ik vond dat onvoorzichtig, men kende mij veel te weinig 
om mij die dingen zomaar te vertellen.”87 
Limperg had deze plattegronden getekend. Vermomd als politie-
agent verschafte hij de groep toegang, toen na twee afgebla-
zen pogingen de aanslag doorgang vond. De registratiekaarten 
werden over de vloer verspreid en met behulp van trotyl in brand 
gestoken. De verwachte vuurzee bleef echter uit, zodat lang niet 
alle kaarten werden vernietigd. Sandberg had overigens niet 
aan deze overval deelgenomen, omdat de kans op herkenning te 
groot was. Politieonderzoek leidde al snel tot een arrestatiegolf. 
Ook Limperg werd gearresteerd; Van der Veen wist zijn arrestatie 
slechts uit te stellen. De meeste deelnemers wachtte het executie-
peleton. Sandberg ontsprong de dans, omdat de politie hem niet 
thuis aantrof. Gealarmeerd door een telefoontje van zijn echtge-
note dook hij onder. Ook daarna overlegde hij nog geregeld over 
de Persoonsbewijzencentrale met Van der Veen en Duwaer, totdat 
zij gearresteerd en omgebracht werden.88 De aanslag bemoei-
lijkte een tijdlang de echtheidscontrole van de persoonsbewijzen. 
Omdat het verzet een vuist maakte, ging de bezetter nog wreder 
optreden. 

Tijdens de oorlog leerde Stam Henk Werkman kennen.89 (afb. 80) 
Deze kunstenaar had een boekdrukkerij annex uitgeverij in de stad 
Groningen, waar in de beste tijd ongeveer twintig man hadden 
gewerkt. Als lid van De Ploeg ontwierp hij affiches, uitnodigingen 
en catalogi. Ook gaf hij in eigen beheer het tijdschrift The next call 
uit, dat kunstenaars over de hele wereld bereikte.90 In bezettings-
tijd maakte hij drukwerk in kleine oplagen, dat buiten de gecon-
troleerde circuits tot stand kwam.91 Hij werkte mee aan uitgaven 
onder de naam De Blauwe Schuit die het bewind voorzichtig bekri-
tiseerden. Hij creëerde een speelse en kleurrijke wereld, die haaks 
stond op de opgelegde ideologie. Sandberg, die deze kunstenaar 
net voor de oorlog had leren kennen, bewonderde Werkmans 
vermogen om op latere leeftijd te blijven experimenteren. Hij 
gaf hem een lijst met mogelijke afnemers, waaronder Stam, en 
organiseerde thuis avonden voor een vriendenkring om deze 
grafiek te verkopen.92 Jan Wiegers, Cor van Eesteren, Friedrich 
Vordemberge-Gildewart, de kunsthandelaar Herbert Tannenbaum 
en Stam woonden zo’n avond bij.93 Vooral Stam was verrukt. 
Sandberg haalde vervolgens Werkman over om naar Amsterdam 
te komen door te beloven de verkoop van zijn werk op zich te 
nemen. In mei 1941 kwam ’s avonds een gezelschap bijeen, dat in 
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de ogen van Werkman “uitgelezen” was: Van Eesteren, Eschauzier, 
de journalist Paul Sanders, Tannenbaum, Vordemberge-Gildewart, 
Wiegers, Jaffé en Stam naast Sandberg, zijn echtgenote en hun 
dochter. Bij muziek van Darius Milhaud lichtte Werkman het bij-
zondere drukproces toe. Eén schilderij en vier werken op papier 
werden verkocht, meer dan hij had durven hopen. 
In augustus van dat jaar stuurde Werkman Sandberg en Stam elk 
een exemplaar van ‘de eerste Baalchem-portefeuille’, die later 
Chassidistische legenden ging heten. Deze legende van Martin 
Buber verhaalt hoe joden van hun onderdrukking verlost wor-
den en hun vijand gestraft. Geïnspireerd door de Chassidistische 
legenden zou Stam twee jaar later mede namens Sandberg aan 
Werkman schrijven:94 

“ Wij zèlf hebben het gevoel, dat bij het beëindigen van de 
jarenlange oorlog en oorlogsvoorbereiding een nieuwe tijd 
gaat uitbreken en dat ook op kunstgebied veel te verwach-
ten ligt. Het gehele leven zal waarschijnlijk een ander gezicht 
krijgen, het zal onder een ander licht worden gesteld en allen 
zullen het anders gaan zien, zij zullen van verouderde opvat-
tingen los-komen zonder dit zelf te weten – maar alléén door 
de gewijzigde omstandigheden.  
Zij, die dit niet zullen kunnen, of die zich al te zeer hebben 
verkocht, voor hen zal de grond onder de voeten wegzakken 
en zij zullen als ontworteld vervallen en ondergaan.”

Stam drukte zich in deze correspondentie mild uit over de bezet-
ting, door in termen van natuurlijke veranderingsprocessen te 
spreken. Hoewel de wrede dictatuur ook bij hem haatgevoelens zal 
hebben opgeroepen, vertrouwde hij deze niet aan het papier toe. 
Werkman bracht begin november 1941 met zijn echtgenote 
opnieuw een geïmproviseerd bezoek aan Amsterdam en weer 
werd een samenkomst georganiseerd. Nu kwamen Peter Alma, 
Vordemberge-Gildewart en Stam en vertolkte Sandbergs dochter 
Satie en Stravinsky op de piano.95 
Toen Sandberg moest onderduiken, nam Stam zijn bemidde-
lende rol over. Hij schreef Werkman: “Mocht u een collectie willen 
sturen, zo ben ik gaarne bereid een en ander verantwoordelijk te 
bewaken, op school te bewaren en aan liefhebbers ter inzage te 
geven.”96 Werkman vertrouwde Stam een portefeuille met “druk-
sels” toe.97 Hij schreef aan een derde: “Eigenaardige man, hij 
had er destijds een paar gekocht en in een kort briefje vroeg hij 
verleden jaar om een collectie. Daarna een hele tijd niets, geen 
bericht van ontvangst of eenig ander commentaar. Tot opeens een 
knal-cheque en een opgetogen brief met allerlei bijzonderheden 
en verzoek om nieuw werk.”98 
Ook had Stam “in de geest van het Bauhaus” het IvKNO als 
expositieruimte willen gebruiken, maar Sandberg was er op 
tegen. Werkman in een brief: “Stam wilde de heele collectie die 
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Sandberg nog heeft aan zijn school laten zien en toelichten. Hij 
is werkelijk een van de grootste bewonderaars – ik begin ijdel te 
worden, ondanks mijzelf – en heeft mij tegenover een van zijn 
leeraren de Nederlandsche Picasso genoemd.”99 
Een “aanstaande schilderes” had mogelijk van Stam het adres 
van Werkman gekregen.100 Bij aankomst in Groningen was ze acht 
dagen op voedseltocht geweest. 
In oktober 1943 schreef ook Olga aan Werkman. Omdat zij Stam 
met Sinterklaas wilde verrassen, vroeg zij hem een kunstwerk 
naar een adres in de Pijp te sturen. “Ik weet namelijk dat Mart gek 
is op uw werk. Met een soort kinderlijke vreugde laat hij steeds 
weer uw platen aan z’n goede vrienden zien. (Weet U, mijnheer 
Werkman, het is zo heerlijk dan te zien, hoe ze dan blij worden, 
hoe oog en hart dan genieten).”101 
Werkman was actief in het verzet, al is niet bekend op welke wijze. 
Half maart 1945 werd hij gearresteerd, vermoedelijk omdat hij 
ervan verdacht werd illegaal drukwerk gemaakt te hebben.102 Een 
maand later, enkele dagen voordat de geallieerden Groningen 
bereikten, werd hij met negen anderen zonder vorm van proces 
doodgeschoten. De reden van zijn arrestatie noch de omstandig-
heden van de executie is opgehelderd. Mogelijk maakte hij het 
tiental compleet, dat als represaille werd gedood.103

 
ONTWIkkELINGEN buITEN HET IVkNO

Hoewel Stam had bedongen, dat hij naast zijn directeursfunc-
tie als architect werkzaam mocht blijven, was hij als zodanig 
nauwelijks actief. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de bouw 
nagenoeg stil, hoewel de conjunctuur in Europa in het eerste oor-
logsjaar sterk steeg. Na de instelling van de Kultuurkamer mocht 
hij niet langer bouwen, omdat hij zich niet aangemeld had.104 De 
waardering voor zijn werk was teruggelopen, zoals blijkt uit de 
afgenomen belangstelling van Sigfried Giedion. Deze was in 1938 
op Harvard University gaan doceren. Hij noemde Stam drie jaar 
later in zijn klassieke werk over eigentijdse architectuur Space, 
time and architecture slechts twee keer terloops. In zijn ogen had 
Stam het esthetische probleem “kaltgestellt”.105 Stam verweet 
hem eenzijdig op het heldendom van Le Corbusier en Gropius 
gefixeerd te zijn. Deze verwijdering was inhoudelijk, op het per-
soonlijke vlak bleef hun relatie goed. 
Een van de weinige ontwerpen in oorlogstijd is het crematorium 
‘Fini’ uit 1941, dat hij samen met Lotte maakte.106 De opdracht van 
de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding was om een com-
plex met drie aula’s en een urnenbewaarplaats te ontwerpen. Op de 
kop bevindt zich een centrale oven, waarvan de schoorsteen bij de 
entree is opgesteld. Van de 48 inzendingen werden er vijf bekroond. 
‘Fini’ kreeg geen prijs, maar wel een eervolle vermelding. 
Stam kwam ook in contact met de bestuurders, die herstelplan-
nen voor Rotterdam ontwikkelden.107 Deze opgave was tot een 
rijksaangelegenheid verklaard. In 1940 werden voor dit doel twee 
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rijksdiensten opgericht, waarbij Johan Ringers tot Algemeen 
Commissaris van de Wederopbouw werd benoemd en de stads-
architect Gerrit Witteveen tot directeur van het Adviesbureau 
Stadsplan Rotterdam.108 Witteveen geldt als een van de grondleg-
gers van de moderne Nederlandse stedenbouw.109 Hij had een 
uitgesproken persoonlijkheid. Zijn genialiteit werd niet betwijfeld, 
maar zijn loopbaan telde vele conflicten die aan zijn moeilijke 
karakter werden toegeschreven. Hij had al eind mei 1940 een 
reconstructieplan uitgewerkt, maar ging tenslotte halverwege de 
oorlog met ziekteverlof.110 Cornelis van Traa nam zijn werk over en 
zou hem later opvolgen. 
Binnen een jaar na het bombardement op Rotterdam was het 
puin geruimd, wat met een speciale onteigeningswet mogelijk 
was gemaakt. Tijdens de bezetting werden op de Van Nellefabriek 
besprekingen over de wederopbouw van deze stad gevoerd. 
Kees van der Leeuw was gemachtigde van Ringers en was 
bovendien lid van de Club Rotterdam, een besloten vereniging 
van Rotterdamse zakenlieden. Hij had dan ook grote invloed op 
het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam. Hij had de 
positie van Witteveen ondergraven. Nu probeerde hij Van Traa 
door modernistische architecten bij te laten staan: Bakema, Van 
den Broek, Van Eesteren, Groosman, Stam, Van Tijen en anderen, 
maar zonder resultaat. Van Traa verwachtte van hen geen bijdra-
gen, die in het nieuwe stadsbeeld zouden harmoniëren.111 
Dat het Nieuwe Bouwen in Rotterdam veel terrein verloren 
had, bleek ook uit het overzicht Nederland bouwt in baksteen. 
Nederlandsche architectuur van 1800 tot heden, dat Museum 
Boymans van Beuningen in 1941 organiseerde.112 In de voorbe-
reidingscommissie van deze tentoonstelling miste Van der Leeuw 
progressieve architecten: “De te Rotterdam werkzame architecten 
Corns. Elffers, Van der Kloot Meyburg, H.M. Kraayvanger en Van 
der Steur maken wel deel uit van de voorbereidingscommissie, 
maar Van den Broek, Oud, Stam en Van Tijen niet.”113 Hij vond 
“baksteen” archaïsch klinken en wees erop, dat in de jaren dertig 
ook met beton, staal en glas werd gebouwd.114

Min of meer als privépersoon trok Van der Leeuw Van Eesteren 
Stam aan om een nieuw “principestadsplan” te ontwerpen.115 Dat 
dit alternatieve plan bestaan heeft, heeft Merkelbach vastgelegd, 
maar het is verloren gegaan.116 Het stuitte op grote weerstand, 
werd nog voor de uitwerking op rijksniveau afgewezen en bleef 
bij een schets. Van der Leeuw en Stam werden van hun opdrach-
ten ontheven, wat vooral Stam teleurstelde, omdat hij zich bij-
zonder graag voor de Rotterdamse wederopbouw had willen 
inzetten.117 Uiteindelijk zou Van Traas Basisplan uit 1946 de steden-
bouwkundige opzet van het naoorlogse Rotterdam bepalen. 
Stam bleef ook als architect voor De 8 actief, want het 
Bouwkundig Weekblad Architectura schreef half september 1941, 
twee maanden nadat het was gelijkgeschakeld, een ideeën-
prijsvraag uit voor het gebied Hofplein-Blaak.118 (afb. 79) Deze 



256

Hoofdstuk 21

prijsvraag was niet alleen van belang omdat het om het belang-
rijkste verkeersknooppunt van het stadscentrum ging, maar 
ook omdat het karakter van de te herbouwen stad ter discus-
sie stond.119 In de jury nam onder anderen Witteveen zitting. 
Onder het motto ‘PR’ deed een groep architecten uit De 8 mee, 
namelijk Van Eesteren, Elte, Karsten, Kloos, Merkelbach, Neter, 
Salomonson en Stam. In het juryrapport van mei 1942 werd hun 
plan bekritiseerd, omdat volgens de jury de opgave teveel als ver-
keersvraagstuk opgevat was en de geprojecteerde “scyscrapers” 
niet in een Nederlandse stad zouden passen. Er werden geen 
prijzen uitgereikt; wel waren er premies voor historiserende en 
classicistische plannen. Het Hofplein zou een rotonde worden. 
Op nationaal niveau discussieerde in december 1943 een breed 
samengestelde groep architecten over de wederopbouw, de 
zogeheten Studiegroep voor de Architecturale Verzorging van 
den Na-oorlogschen Woningbouw. Ook Stam nam deel aan deze 
gesprekken, die vaak met abstracte, aan De Stijl ontleende begrip-
pen gevoerd werden. 
De Amsterdamse studiegroep week af van de overige “kern-
groep”. Deze leden lieten enkele maanden later twee opvallende 
rapporten verschijnen, ‘Rapport van de studiegroep voor het 
opstellen van richtlijnen voor de organisatie van de naoorlogse 
woningbouw en de taak daarin van de architect’ en ‘Rapport 
van de studiegroep voor het opstellen van sociaaleconomische 
richtlijnen voor de volkswoningbouw’.120 Beide stukken dragen de 
signatuur van Jaap Bot en Adolf Eibink, Niegeman en Stam. Bot, 
een communistische architect die voor De vrije kunstenaar actief 
was, had een leidende rol. De studiegroep keerde zich tegen het 
winststreven in de volkshuisvesting, wilde de behoeften van de 
bewoners de woninggrootte laten bepalen en de huur afhanke-
lijk van het inkomen maken. Albert Boeken bedankte hierop voor 
verdere deelname: “Ik heb geen zin in te gaan op die kolder.” 
De plannen bleven papieren tijgers. Voorlopig kon slechts puin 
geruimd worden, de wederopbouw zou pas na de oorlog gereali-
seerd worden. 
In de voorbereiding van dit herstel speelden de tegenstellingen 
tussen “modernen” en “Delftenaren” op.121 Deze laatste stroming 
was ontstaan rond Granpré Molière, Stams vroegere werkgever. 
De Delftse School zocht schoonheid in eenvoud en harmonie, 
waarmee het teruggreep op Berlage, maar ook op plattelands-
bouw. De functionalisten vonden deze “baksteenarchitectuur” 
stuitend. 

Het Stedelijk Museum heropende in de eerste maanden van de 
bezetting, al bleven de belangrijkste werken uit de eigen collectie 
weggeborgen.122 Toch kreeg het museum veel bezoekers, omdat 
deze vaak noodgedwongen veel vrije tijd hadden. De plannen 
voor de tentoonstelling In Holland staat een huis dateerden van 
voor de Duitse inval.123 De museumdirectie wilde een grote groep 
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Nederlandse, voornamelijk functionalistische binnenhuisarchitec-
ten opdracht geven interieurs te ontwerpen, die niet te kostbaar 
mochten zijn. De tentoonstelling zou de twintig zalen van de boven-
verdieping in beslag nemen en was bedoeld als een manifestatie 
van het Nieuwe Bouwen op het gebied van het interieur. Als titel 
werd eerst overwogen: Ons interieur, hoe wél en hoe niet. 
Stam maakte geen deel uit van het tentoonstellingscomité.124 Van 
de dertien geplande thema’s kwamen er twee uit zijn koker: een 
eetzaal van een jeugdherberg en een vergaderzaal van een groot 
administratiegebouw.125 Hij publiceerde over beide ontwerpen in 
De 8 en Opbouw. 
Samen met Lotte vormde hij de spil van de werkgroep die in de 
eerste zeven zalen van de tentoonstelling een overzicht van de 
Nederlandse volkswoningbouw zou ontwerpen.126 De voorbe-
reidingen voor deze tentoonstelling waren zover gevorderd, dat 
tot aanbesteding kon worden overgegaan. De bezetting leidde 
echter tot uitstel van de tentoonstelling, omdat de financiële basis 
wegviel. Uitstel leidde tot afstel. Een gewijzigde tentoonstellings-
commissie maakte onder dezelfde naam een volkomen andere 
tentoonstelling: een historisch overzicht van interieurs dat in de 
tweede helft van 1941 werd gehouden. Sandberg had de eigen-
tijdse vormgeving voor zijn rekening genomen en toonde onder 
meer interieurs van Alexander Bodon met daarin meubels van 
Metz. Ook werd een tafeltje tentoongesteld, dat uit een glasplaat 
op twee stapels bakstenen bestond en dat van mond tot mond 
ging. Er kwamen meer dan vijftigduizend bezoekers, zodat In 
Holland staat een huis een groot publiekssucces mocht heten. 
Juist de eigentijdse interieurs kregen echter slechte kritieken, 
alleen De 8 en Opbouw was hier positief over. 
In het voorjaar van 1943 formuleerde de ondergedoken Sandberg 
zijn principes voor een ‘Raad voor de Kunst’. Deze raad ging al 
snel de Federatie heten. Eerder was hij bij verschillende commis-
sies betrokken geweest, die plannen voor een kunstorganisatie 
voor na de oorlog opstelden.127 Op 6 juni 1944 (D-day) werd het 
voorlopig bestuur van deze organisatie geïnstalleerd, waarin 
verschillende kunstsectoren werden vertegenwoordigd.128 In De 
vrije kunstenaar van april 1945 geven verschillende auteurs aan 
dat zij streven naar een college dat het algemeen kunstleven in 
Nederland kon “beïnvloeden, coördineren en de te voeren kunst-
politiek kan vaststellen.”129 Ook maakten zij duidelijk dat de VANK 
niet meer terug kwam. 

Vanuit hun bovenwoning op de Apollolaan, waar zij vier jaar 
gewoond hadden, waren Mart en Lotte met hun kinderen Jetti, 
Peter en Ariane in juli 1940 naar de Anthonie van Dijckstraat 10 
verhuisd. Hun relatie had trekken van een verstandshuwelijk 
gekregen, zodat er spanningen ontstonden. Over de sfeer in de 
huiselijke kring is een indruk van zijn latere derde echtgenote 
overgeleverd. Olga Heller schrijft in de eerder aangehaalde brief 
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aan Werkman: “Kijk: Mart heeft zo een moeilijke jaren doorge-
maakt, heeft in z’n huiselijke kring weinig genegenheid, harte-
lijkheid, warmte gehad.”130 Zij mag vooringenomen zijn geweest, 
maar inderdaad was de relatie van Mart en Lotte stukgelopen. 
Nadat was uitgekomen dat Olga en hij een verhouding hadden, 
vroeg Lotte ontbinding van het huwelijk aan. Op dezelfde dag dat 
zij het gezamenlijk huis voorgoed verliet, ging Olga hier wonen. 
De echtscheiding zou op 23 juli 1945 “wegens overspel” worden 
uitgesproken. Lotte bleef na de scheiding van Mart op het archi-
tectenbureau Merkelbach en Karsten werken en zou haar vroe-
gere partner beroepsmatig nog vaak tegenkomen. 
In november 1944 werden de drive-in woningen in de Anthonie 
van Dijckstraat getroffen door afgezwaaide bommen van 
een luchtaanval, waar het verzet om gevraagd had en die het 
hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in de achterliggende 
Euterpestraat wegvaagde.131 Van Dijckstraat 6 kreeg een voltreffer, 
maar ook no. 10 werd zwaar beschadigd.132 Stams enige com-
mentaar bij het opnemen van de schade was: “Zo!”133 Nu werd de 
Drive-in woning op no. 4 betrokken, waarvan vrijwel alle bewo-
ners bij dit bombardement waren omgekomen.134 In dit dichtge-
timmerde huis leefden Mart en Olga de laatste oorlogsmaanden 
in onderduik, met Jan Piet Kloos als zogeheten verzorger. Jetti 
had elders in de stad een onderkomen gevonden. 
De Metsustraat was evenmin veilig. Tegenover het IvKNO was de 
Ortskommandantur gevestigd, zodat meer dan eens verdwaalde 
kogels door de ruiten van de school vlogen.135 Rond november 
1944 moest de school, zonder brandstof en onbereikbaar, sluiten. 
Terwijl Zuid-Nederland al bevrijd was, leek aan de hongerwinter 
geen einde te komen. 

In de loop van de oorlog overleden verschillende vrienden van 
Stam. Op genadeloze wijze kwam Ab Menist, zijn vriend uit 
de JGOB, aan zijn einde.136 De metselaar was een belangrijke 
organisator in de arbeidersbeweging geworden, die onder 
werklozen grote populariteit had verworven. Tijdens de oorlog 
dook hij onder. Hij wijdde zich aan de opbouw van de illegale 
Revolutionnair Socialistische Arbeiders Partij en het Marx-Lenin-
Luxemburg-Front en redigeerde het illegale bulletin van deze 
verzetsgroep. Menist werden samen met andere leiders van 
dit MLL-Front in maart 1942 gearresteerd en een maand later 
geëxecuteerd.
Een ongenadige dood wachtte ook Chris Lebeau.137 Lebeau werd 
gearresteerd, omdat hij joden had geholpen en persoonsbewijzen 
vervalst. Het typeert zijn levenshouding dat hij de soep in Dachau 
weigerde, omdat deze niet vegetarisch zou zijn. Hij overleed op 
2 april 1945 aan zijn ontberingen, nog geen maand voordat het 
concentratiekamp werd bevrijd. 
Nadat zijn gezondheid steeds slechter werd, stierf ook El Lissitzky; 
in december 1941 liet hij in Moskou het leven.138 Vier jaar eerder 
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was hij nog een veelgevraagd tentoonstellingsmaker geweest. 
Hoewel hij zijn modernistische kunst voor het socialistisch rea-
lisme had ingeruild, baarde de schijnbare eenvoud van zijn ont-
werpen zijn politieke opdrachtgevers zorgen. In de laatste jaren 
was zijn verhouding met de Sovjet-regering gespannen, al hield 
hij kritiek wijselijk voor zich. Zijn invloed nam echter af. Voor Stam 
was hij een bron van inspiratie gebleven en ze hadden geregeld 
contact onderhouden.139 Jaren later herdacht Stam zijn vriend met 
een ode:140 

“ (…) 
Lissitzky 
was een man 
vervuld van enthousiasme, bruisend met ideeën 
zijn enige wens bij alles wat hij deed 
was te helpen 
bij het uitrusten van een toekomstige generatie 
bij het scheppen van 
een rijkere omgeving.”

Even onbereikbaar was Stams vriend Mondriaan. Hij was tijdig 
Parijs ontvlucht en kreeg in Londen enig succes, mede dankzij 
Peggy Guggenheim.141 Tijdens de Blitzkrieg werd hij bijna door 
een V-1 getroffen, waarop hij naar New York doorreisde. The New 
Yorker en Fortune portretteerden hem als een teruggetrokken 
zonderling, maar de schilder werd een bekende verschijning in 
Greenwich Village. Hij was lyrisch over het werk van Jackson 
Pollock en de boogie-woogie. Hard werkend aan wat zijn laat-
ste schilderij zou worden, liep hij een longontsteking op, zodat 
Victorie Boogie Woogie onvoltooid zou blijven. Zijn begrafe-
nis begin februari 1944 werd goed bezocht. Alfred Barr sprak. 
Mondriaans atelier werd voor het publiek opengesteld. 
De bezetting was een angstige, onzekere tijd. Stam mocht 
als directeur van het IvKNO aanblijven, wat mogelijk door de 
“entente” tussen het kunstonderwijs en de bezetter wordt ver-
klaard.142 Dit kunstonderwijs bleef tijdens de oorlog nadrukkelijk 
buiten de politiek. Stams mogelijkheden werden echter sterk 
beknot. De druk van de bezetting maakte dat de aandacht voor de 
reorganisatie van het IvKNO verdween. 
Sandberg en Stam speelden samen een belangrijke rol in het kun-
stenaarsverzet.143 Zij regelden niet alleen onderduikadressen, maar 
waren ook betrokken bij de grootschalige vervaardiging van valse 
persoonsbewijzen en bij het ondersteuningsfonds voor joodse 
kunstenaars. Sandberg raadpleegde Stam als eerste over verzets-
zaken, met name wanneer het valse persoonsbewijzen betrof.144 
Stam toonde in dit gevaar de onverzettelijkheid van een idealist, 
die het gebroken geweertje uit de Eerste Wereldoorlog trouw was 
gebleven. Uit het feit, dat er geen schuilnamen van hem bekend 
zijn, blijkt hoe behoedzaam hij gehandeld heeft. Eigenschappen 
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als zijn eigengereidheid, zijn moeite om de ander te vertrouwen 
en zijn strenge denken over moraal zullen in deze oorlogsjaren 
versterkt zijn. Hij riskeerde met zijn verzetswerk zonder vorm van 
proces omgebracht te worden, wat mogelijk verklaart waarom 
hem een koninklijke onderscheiding is aangeboden.145 Dit lintje 
heeft hij geweigerd, wellicht omdat verschillende verzetslieden dit 
onderling zo hadden afgesproken. In tegenstelling tot Sandberg 
zou hij zich nooit publiekelijk uitlaten over zijn rol in het verzet. 
Stams toekomstbeeld had tijdens de bezetting meer weg van de 
Apocalyps dan van een heilstaatsverwachting. 
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“De dag waarnaar wij vijf jaren reikhalzend hebben uitgezien, 
is aangebroken. Wij hebben onze vrijheid weergekregen, onze 
vrijheid van spreken, van schrijven, van werken.” Zo opent het 
Manifest aan de kunstenaars van Nederland uit mei 1945, dat hen 
opriep om zich samen sterk te maken.1 Dat de samenleving na de 
oorlog “herzien” zou worden, was tijdens de bezetting de droom 
van veel kunstenaars geweest.2 
In Europa was een einde aan de strijd gekomen. Op dinsdag 8 
mei 1945, één dag nadat bij een dramatische schietpartij op de 
Dam nog tientallen slachtoffers vielen, liep Amsterdam uit voor de 
intocht van het geallieerde leger dat in triomf over de Berlagebrug 
en bij de Wolkenkrabber rechtsaf naar diezelfde Dam reed. 
Een jaar lang heerste in Nederland chaos.3 In de nasleep van de 
oorlog groeide in linkse kringen de overtuiging dat het kapitalisme 
had afgedaan: een brede coalitie van communisten en socialisten 
leek binnen bereik, er zou een socialistische maatschappij ont-
staan.4 De problemen waren onvoorstelbaar groot. De oorlogs-
schade was enorm, zo waren er honderdduizenden huizen bescha-
digd of verwoest.5 Middelen tot herstel waren er nauwelijks. Nog 
jarenlang bleef de bouwproductie laag, als gevolg van schaar-
ste aan geld, materiaal en arbeidskracht. Vanaf 1947 bracht de 
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Afb. 25
Stoel kHZR, ontwerptekening, 1945.  
Een kunstharsfabrikant voert enkele 
exemplaren in bakeliet uit. 
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Marshall-hulp uitkomst, maar deze financiële steun werd als een 
vorm van imperialisme gezien omdat het Nederland dwong tegen 
de Sovjet-Unie partij te kiezen. In deze jaren werd de communisten-
haat opnieuw aangewakkerd.6 Zo werden de “wrede en achterlijke” 
Russen binnen enkele jaren in de rol van nieuwe vijand gedron-
gen.7 Voor Nederlandse communisten had dit een maatschappe-
lijke uitsluiting tot gevolg. De Amerikaanse steun bracht echter het 
herstel op gang, dat aan de naoorlogse jaren richting gaf. 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van Mart Stam in deze 
periode belicht, voor zover die de architectuur en stedenbouw 
betreffen. Naast zijn werk voor het IvKNO nam Stam namelijk 
deel aan verschillende projecten in deze beide vakgebieden. Ook 
maakte hij zijn ideeën over de recente ontwikkelingen op dit vlak 
kenbaar, met name in open oog. Hij wierp zich opnieuw op als 
voorman van de modernistische beweging. 

OPEN OOG
Willem Sandberg noemde het tijdschrift open oog avantgarde-
cahier voor visuele vormgeving als één van “de vele dingen”, die 
hij samen met Stam had opgericht. (afb. 81) In zijn korte bestaan 
werd open oog een invloedrijk avant-garde tijdschrift dat voor 
kunstenaars en kunstliefhebbers op de bres stond.8 Het blad werd 
als een opvolger van De 8 en Opbouw beschouwd. De redac-
tie bestond uit Wim Brusse, Hans Jaffé, Jan Piet Kloos, Gerrit 
Rietveld, Sandberg en Stam, waarbij de laatste verreweg de 
meeste kopij aandroeg.9 Le Corbusier, Cor van Eesteren en Hans 
Schmidt behoorden tot de medewerkers. Olga Stam-Heller deed 
de administratie.10 Het tijdschrift werd in een oplage van 4.000 
door de socialistische uitgeverij W.L. & J. Brusse gepubliceerd.11 
Een gedrukte wervende tekst benadrukt het internationale karak-
ter van het blad:12 

“ open oog zag het licht omdat kunstenaars, kunstenaarsgroe-
pen en kunstvrienden in Nederland, Zwitserland, Frankrijk, 
Engeland, Amerika, Denemarken en Zweden behoefte gevoe-
len aan een tijdschrift, dat zich in dienst stelt van problemen 
op het gebied der beeldende en toegepaste kunsten, die zich 
in alle landen op eenzelfde wijze voordoen. (…) open oog wil 
het contactmiddel en de band vormen tussen de groepen in 
de verschillende landen, die door dezelfde problemen worden 
beziggehouden, die, van een zelfde drang tot vernieuwing 
vervuld, zich deel weten van de grote omvattende stroming, 
die alom stuwt naar radicalisering van de samenleving. (…) 
een serie van 10 afleveringen is in voorbereiding.”

In september 1946 verscheen het eerste nummer. In het ope-
ningswoord schetst Sandberg de brede opzet van het tijdschrift. 
In de passage over de Nederlandse architectuur klinkt Stams 
inbreng door:13 
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 “ Open oog 
 
(…) 
We gaan nadenken over het wezen van de tafel en de stoel, 
het overbodige gaat ons  
hinderen, we gaan ons bezinnen op de functie der dingen.  
De functie van de stoel in de ruimte. 
De functie van de stoel als zitmeubel. 
 
Een nieuwe bouwkunst ontstaat,  
een funktionele architectuur, los van het conventionele. 
La maison est un outil à demeurer, zegt le Corbusier.  
(…) 
In Duitsland ontstaat het Bauhaus. 
In Frankrijk werkt le Corbusier. 
In Nederland groeperen zich jonge architecten rondom “het 
nieuwe bouwen”.  
Maar dan, na 1930, ’35, blijkt dat deze vernieuwing voor 
velen slechts uiterlijk was, iets wat men weer afleggen kan, 
een mode. 
De reactie komt, men wordt onzeker en zij, voor wie de ver-
nieuwing slechts mode was, beginnen te aarzelen, grijpen 
terug naar oude vormen:  
classicisme, rococo, barok, gothiek,  
De vlucht in het verleden 
De klemtoon valt op de verdeeldheid, ‘het streekeigene’. 
 
Dan steekt de orkaan op en blaast veel wat voos was omver. 
 
1945. 
De storm trekt voorbij. 
Hitler sterft, maar flarden van zijn wereldbeeld leiden een 
schichtig bestaan in de hoofden van velen. 
 
Zeldzaam zijn de mensen, die geheel in het heden staan,  
Die de consequenties van deze naakte, vurige, grootse tijd 
aanvaarden. 
Zal de oorlog 1939-1945 een nieuw tijdperk inleiden? 
Wij staan met open oog op de uitkijk.” 

Dit eerste nummer bevat bijdragen van Rietveld, Brusse, Kloos en 
Stam. Le Corbusier stond ontwerpen voor stoelen en architectuur 
af en Georges Braque een litho.14 Het blad ruimt veel pagina’s in 
voor beeldende kunsten, waaronder fotografie. Voor de architec-
ten van het Nieuwe Bouwen die de rechte lijn hadden verlaten 
wordt Marx aangehaald: “De vorm heeft geen waarde, als deze 
niet de vorm van de inhoud is.” Deze woorden begeleiden twee 
foto’s, die een gevelornament van Ouds hoofdkantoor van de 
Bataafsche Import Maatschappij tegenover de loopbruggen van 
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de Van Nellefabriek stellen. Het aanhalen van Marx’ woorden doet 
geforceerd aan, wat doet vermoeden dat het noemen van deze 
beladen naam een doel op zich is geweest. 
De rivaliteit van de redactie met de Delftse School is wel gezien als 
de drijfveer achter open oog. Het aandeel van deze architectuurstro-
ming in de wederopbouw groeide alsmaar, zodat van een “Delftse 
dictatuur” gesproken werd. Op strijdbare toon verwijten Kloos en 
Stam deze architecten behoudzucht. Ook de overheid moet het ont-
gelden omdat deze geen “frisse kijk” zou hebben, ondanks de vele 
studies die tijdens de bezetting waren geschreven.15 

In hetzelfde nummer worden vormgevers opgeroepen om tot 
eigentijds design te komen: “We vragen de kunstenaar kind te zijn 
van eigen tijd. Wij moeten onze taak aanvaarden en meehelpen 
om het industriële product – het gebruiksvoorwerp voor de brede 
lagen van ons volk – te verheffen tot een artikel-met-karakter.”16 
Hoewel open oog wel tot een eigen, maatschappijkritisch geluid 
kwam, had het weinig nieuws te bieden omdat het zich teveel 
tegen het traditionalisme van de Delftse School afzette.
Aflevering twee, dat in oktober 1947 in een kwart van de oplage 
verscheen, bevat twee lithografieën van Le Corbusier en werk van 
Max Bill. Braque ontwierp dit keer de coverillustratie. 
In het lange artikel ‘Behoudzucht’ schrijft Stam, dat de “kapitalisti-
sche wereld-oorlog” om een reactie vraagt: “Zijn dat prentjes van 
een oud stadje, aan het een of andere boek ontleend? (..) Neen! 
Het zijn schetsen volgens welke een der bijna geheel verwoeste 
steden in Nederland wederopgebouwd wordt… anno 1945-46-
47!”17 Mart Stam bekommentarieert in zijn artikel ‘Behoudzucht’ 
drie impressies van de wederopbouw van Middelburg, waaruit 
volgens hem slechts een terugverlangen naar een sinds lang ver-
dwenen, geïdealiseerde wereld spreekt.18 
Hij wijst het verleden in alle toonaarden af en pleit voor een 
sturende overheid: “Het particulier initiatief mag geen vrij spel 
gelaten worden, want “een goede woningvoorziening [is] alleen 
mogelijk (…), wanneer deze van bovenaf geregeld wordt.”19 Hij 
staat een massale woningbouw met genormaliseerde elementen 
voor en sluit een groot overzicht bij: ‘minimummaten voor ruim-
ten van etagewoningen’. 
Het redactionele artikel ‘Aan de belijders van de Delftse leer’ sluit 
hierop aan: “De ontwikkeling [in brede betekenis, SJ] plaatst ons 
voor grote problemen en vraagt om de oplossingen, duidelijk en 
overtuigend, uitgaande niet van de hiërarchische samenleving 
van het verleden, maar van de mensengemeenschap die groei-
ende is.”20 Er wordt geciteerd uit de “urgente en actuele” conclu-
sies van de rapporten, opgesteld door de naamloze studiegroep 
van Amsterdamse architecten waar Stam deel van uitmaakte.21 
De redactie van open oog gaf ook de frequentie van verschijnen 
aan, namelijk “telkens wanneer er wat te zeggen valt.”22 Het derde 
nummer, dat aan schilder- en beeldhouwkunst gewijd zou zijn, 
vond echter geen doorgang omdat geldgebrek een eind aan het 
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tijdschrift maakte. Waarschijnlijk heeft de papierschaarste erg op 
de productiekosten gedrukt. De stopzetting had echter ook inhou-
delijke redenen. Het blad, dat al snel als de waakhond van de cul-
turele vernieuwing herkend werd, maakte al in het tweede num-
mer een uitgebluste indruk.23 Stam heeft dit abrupte einde van 
open oog betreurd, maar hamerde zelf teveel op hetzelfde aam-
beeld om het tijdschrift levensvatbaar te houden.24 Desondanks 
wordt open oog ook tegenwoordig nog als belangrijk beschouwd.

FRANkENDAAL, NAGELE EN TETTERODE 
In de eerste jaren na de oorlog heersten sociale ontreddering 
en woningnood. Omdat bovendien het prestige van de Sovjet-
Unie enorm was toegenomen, werd een grote aanwas van de 
communistische partij verwacht.25 Ook om deze reden richtte de 
rijksoverheid nieuwe organisaties op en nam een belangrijke rol 
in de wederopbouw. Het College van Algemeene Commissarissen 
voor den Wederopbouw werd opgericht, dat een wederopbouw-
plan uitwerkte. Het tekort aan woningen werd op een half miljoen 
geschat, wat door de verwachte bevolkingsgroei zou verergeren.26 
De woningbouw kwam echter maar langzaam op gang, omdat de 
bouwnijverheid zich eerst moest herstellen. 
De meeste architecten van het Nieuwe Bouwen kregen direct 
na de oorlog maar weinig opdrachten. Van Eesteren, Oud, 
Merkelbach en Karsten, Duintjer, Van Tijen en Van den Broek had-
den wel omvangrijke projecten om handen, maar Rietveld, Elling, 
Kloos, Bodon, Salomonson, Stam en anderen werkten noodge-
dwongen kleinschaliger.27 
De bouwstijl kreeg eigentijdse toepassingen, omdat de generatie 
na de grondleggers nieuwe wegen was ingeslagen. Tijdens de 
oorlog had het Nieuwe Bouwen in de Angelsaksische landen een 
succesformule ontwikkeld, waarmee het in de jaren vijftig inter-
nationaal zou doorbreken.28 De massa werd sculpturaler behan-
deld, er kwam meer variatie in het materiaalgebruik en de nadruk 
kwam minder op ijlheid te liggen. Bovenal werden de beginselen 
van het Nieuwe Bouwen flexibeler toegepast.29 
Architecten als Oud, Dudok, Wils en leden van Groep ‘32 had-
den na experimenten deze bouwstijl hervonden.30 Monumentale 
kunst – kunst die in wisselwerking met de omgeving staat, zoals 
schilderingen, reliëfs, plastieken en mozaïeken – diende als 
alternatief voor het ornament, dat taboe bleef. Uitwisseling met 
andere stromingen leidde tot mengvormen. Architecten van ver-
schillende bloedgroepen vonden elkaar in Forum, dat vanaf april 
1946 verscheen. Dit onafhankelijke maandblad “voor architectuur 
en gebonden kunsten” was volgens het openingsartikel “in een 
geest van wederzijdsch begrip” opgericht en werd net als open 
oog als een opvolger van De 8 en Opbouw gezien. 

Het eerste naoorlogse overleg van Opbouw-leden vond in juni 
1947 plaats in de theekoepel van de Van Nellefabriek en stond in 
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het teken van het CIAM.31 Drie maanden later pakte het CIAM ook 
zelf de draad van de bijeenkomsten weer op. Het eerste naoor-
logse congres, in het Zuid-Engelse Bridgwater, was een weerzien 
voor lang dienende leden zoals Le Corbusier, Steiger, Gropius, 
Sert en Stam, maar ook een kennismaking voor veel nieuwe 
leden. Juist de sterke groei van het aantal leden maakte het CIAM 
stuurloos, zodat het aan een reorganisatie toe was. 
Sigfried Giedion was steeds meer de toonaangevende fractie 
in deze vereniging gaan vertegenwoordigen. Zijn boek 
Mechanization takes command dat een jaar later uitkwam, raakte 
aan een belangrijk congresonderwerp.32 Giedion schreef over de 
disharmonie in de eigentijdse maatschappij, die voorkomt uit een 
onverenigbaarheid tussen de rede en het gevoel, die weer een 
gevolg is van de nadruk op mechanische productie.33 Ook Stam 
stond steeds meer open voor de psychologie van architectuur en 
stedenbouw. Hij had voorafgaand aan het congres druk uitgeoe-
fend om oude patronen los te laten en in te zetten op “degelijker 
theatraal pathos”.34 Toch zou hij als functionalist onverminderd 
prioriteit aan praktische aspecten blijven geven, maar voor deze 
opvatting vond hij steeds minder gehoor. 
Het congres kreeg geen thema, maar Can our cities survive? en 
La Charte d’Athènes vormden de basis voor een nieuwe bena-
dering.35 Giedion zette koers naar een moderne monumenta-
liteit, die bereikt kon worden door architectuur, schilderkunst 
en sculptuur samen te brengen.36 Hij wilde dat het CIAM ook 
esthetische problemen zou aansnijden, maar deze lijn werd niet 
zonder slag of stoot aanvaard. In de voorbereiding van het con-
gres vroeg Ben Merkelbach aandacht voor de wederopbouw.37 
Net als Merkelbach hadden Jan Bijhouwer, Johan Niegeman 
en Stam, die zich evenmin in het “esthetische” congresthema 
konden vinden, tevoren een voorstel ingediend. Zij wilden de 
woningnood tot hoofdthema maken: “Zij stellen vast en willen 
dit met de uiterste klem onderstrepen dat er in de omstandighe-
den, die vandaag in West-Europa, Oost-Europa en stellig ook in 
Amerika heersen, één thema is dat alle sociaal ingestelde archi-
tecten bezig houdt, dat is het probleem van de woningvoorzie-
ning, de woningtoestand en de daaruit voortvloeiende taak voor 
de architect als deel van de maatschappij, als organisator, als 
technicus en constructeur en stellig vooral ook als vormgever en 
kunstenaar.”38 
Dertig jonge architecten onder leiding van Jaap Bakema vonden 
het congres eveneens te technisch en wilden het aan sociale doel-
stellingen binden. Dit legde de kiem voor het conflict, dat tot de 
opheffing van het CIAM zou leiden. 
Tenslotte werd in de verklaring van Bridgwater een doel van het 
CIAM omschreven, dat tot de verbeelding sprak: “werken voor de 
creatie van een materiële omgeving die de emotionele en stof-
felijke behoeften van de mens zal bevredigen en zijn geestelijke 
groei zal stimuleren.”39 
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In de wandelgangen was te horen dat er een breder sociaal 
draagvlak voor de vernieuwende ideeën van het CIAM gevonden 
moest worden. Daarom werden politieke netwerken belangrijker 
dan ooit. Het CIAM zocht bondgenoten op landelijk en stedelijk 
niveau, bij coöperaties, vakbonden en in de zakenwereld. 
Dat Stam zich in de naoorlogse architectuur en stedenbouw wilde 
manifesteren, blijkt uit de samenwerking die hij met opkomende 
architecten aanging, maar ook uit zijn vergeefse poging om aan 
de Rotterdamse wederopbouw bij te dragen. Tijdens een lezing 
die hij in CIAM-verband aan Zwitserse studenten gaf, schetste hij 
de taak die architecten hier wachtte:40 

“  Zeer geëerde toehoorders,  
 
Men heeft mij gevraagd om u wat te vertellen over Rotterdam 
en het Wederopbouwplan van Rotterdam in de hoop, dat ik 
in staat ben, dat te doen in de voor u begrijpbare Duitse taal. 
Welnu, ik hoop dat ik daarin slaag. Over het algemeen is er 
in Nederland op het moment weinig gelegenheid om in deze 
taal te oefenen. En dat heeft een reden. U zal dat kunnen 
begrijpen, als u nog eenmaal goed het beeld van verwoesting 
voor ogen wilt roepen, dat u vanochtend gezien heeft en als u 
in staat bent zich voor te stellen, dat deze open, verwilderde 
vlakten eens het stevig kloppende hart van een belangrijke 
haven- en industriestad geweest is.” 

Aan de Rotterdamse wederopbouw zou Stam ook in de naoor-
logse periode niet meewerken, hoewel hij ongetwijfeld een nut-
tige bijdrage had kunnen leveren. Dat was althans de mening van 
adviseur Van Eesteren. Omdat deze in het al genoemde Basisplan 
voor de Wederopbouw van deze stad van Cornelis van Traa niet 
meer dan een bouwplan zag, drong hij aan op de komst van een 
stedenbouwkundig ontwerper zoals Stam. Hij benadrukte dat “(...) 
Stam niet zo halsstarrig is, als wordt beweerd”, maar hij kreeg 
geen gehoor.41 
Wel werd Stam opnieuw door Kees van der Leeuw benaderd, die 
in juni 1945 was gevraagd om een nieuwe huisvesting voor de 
Volksuniversiteit te realiseren. Van der Leeuw liet weten dat hij 
Stam graag als architect van de nieuwbouw zag. Hij verklaarde 
dat “architect Stam een lastige kerel” was, maar dat hij goed 
met hem overweg kon en dat hij in het schoolbestuur wilde 
meehelpen om tot een goed resultaat te komen.”42 Wanneer dit 
instemming vond, zou Van der Leeuw de opdracht aanvaarden. 
Zijn idealen over kunst en kunstenaarschap raakten echter gefrus-
treerd. Nog in hetzelfde jaar zou hij over tegenwerking klagen en 
niet lang daarna nam hij ontslag.

Elders in Nederland werd Stam wel betrokken bij drie wederop-
bouwprojecten, waarvan twee in de woningbouw, namelijk de 
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Amsterdamse stadsuitbreiding Frankendaal en de bouw van het 
landarbeidersdorp Nagele in de Noordoostpolder. Amsterdam 
had vanwege een grote woningnood het vooroorlogse Algemeen 
Uitbreidingsplan nieuw leven ingeblazen, hoewel op de volks-
huisvesting sterk werd bezuinigd.43 In 1947 werd Merkelbach 
supervisor van Amsterdam-West.44 Hij koos veel architecten van 
het Nieuwe Bouwen voor de tuindorpen die in hoog tempo verre-
zen, zoals Slotermeer en Geuzenveld. 
Ook het tuindorp Frankendaal in de Watergraafsmeer is een 
vroege naoorlogse uitwerking van dit stadsuitbreidingsplan.45 
(afb. 83) Deze woonwijk werd vanaf 1947 door het architecten-
bureau Karsten en Merkelbach gerealiseerd. Zij vormden op dat 
moment met Piet Elling een driemanschap, totdat een jaar later 
Charles Karsten voor het kunstenaarschap zou kiezen. 
De achthonderd woningen van Frankendaal waren voor arbei-
ders bedoeld. Er kwam een open hovenbebouwing in een groene 
omgeving en met optimale bezonning. De hoven kregen een 
L-vormige bebouwing. Naar zeggen van Van Eesteren had Stam 
het idee gelanceerd om de rechte lijn te verlaten, waarmee de 
basis gelegd werd voor deze nieuwe, L-vormige plattegronden.46 
Deze hovenverkaveling was een belangwekkend nieuw feno-
meen, hoewel minder ideologisch geladen dan het gelijktijdig 
opgeleverde Pendrecht, de Rotterdamse wijk waar Lotte Stam-
Beese een grote inbreng in had. 
De woningen van Frankendaal werden in industrieel geprodu-
ceerd gasbeton uitgevoerd. In de ontwikkeling van dit nieuwe 
bouwsysteem was tijdens de oorlog veel energie gestoken, maar 
er was nog weinig ervaring mee opgedaan.47 De woningen wer-
den volgens het zogeheten duplex-systeem tijdelijk in boven- en 
benedenwoningen gesplitst, wat een novum was. 
Stam werkte mee aan de indeling ervan, die naar Duits voorbeeld 
was. Ook hielp hij een methode ontwikkelen om tezijnertijd de 
deling ongedaan te maken, waarvoor een dubbele entree werd 
aangebracht. Na een conflict waarover geen bijzonderheden zijn 
overgeleverd, stapte hij uit het project.48 
Het esthetisch niveau van deze wijk werd tijdens de wederopbouw 
maar zelden gehaald. Spraakmakend waren de bijdragen van Mien 
Ruys die de beplanting inrichtte en Aldo van Eyck die de speelplaat-
sen ontwierp, waarmee beiden zich vroeg in hun loopbaan een 
specialisme eigen maakten. Frankendaal maakte school.49 
Inmiddels was de volkshuisvesting meer dan ooit afhankelijk 
van subsidieregelingen, zodat het in grote mate de overheid 
was, die bepaalde hoe en wat er gebouwd werd.50 Zo kwam 
dit tuindorp, dat met financiële steun van de wederopbouw-
wet uit 1950 werd gebouwd, tot stand nadat de tuinstadbewe-
ging allang was opgehouden te bestaan.51 De wijk ging in de 
volksmond Jeruzalem heten. De woningen worden nog steeds 
gedeeld bewoond, hoewel de bezwaren tegen het duplex- 
systeem groeiden. 
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Ook Nagele is een buitengewoon wederopbouwproject.52 Stam 
werkte vanaf eind 1946 – vrijwel vanaf het begin – mee aan een 
ontwerp voor dit dorp in de pas drooggelegde polder aan het 
IJsselmeer, dat naar een verdronken gehucht vernoemd is. De 
opdrachtgever was de Directie van de Wieringermeer. De tegen-
stelling tussen “modernen” en “Delftenaren” leidde bij deze 
aanleg weer tot confrontaties. Tegen de Delftse School werd een 
stevig mediaoffensief gevoerd; zo associeerde Oud deze stroming 
met de culturele voorkeuren van de nazi’s.53 Traditionele manie-
ren van denken en doen noemde hij denigrerend “vooroorlogs”. 
Granpré Molière had dorpen in de Wieringermeer gerealiseerd, 
strevend naar een “nederige en zelfvergeten” architectuur. De 8 
had ze als “een vooze idylle” afgedaan en alternatieve plannen 
ontwikkeld. Bij de overheidsdienst werd steeds meer betwijfeld 
of de dorpen in de nieuw te ontginnen Noordoostpolder allemaal 
hetzelfde stramien moesten krijgen, zodat tenslotte de plannen 
van De 8 een kans kregen en Nagele naar de ideeën van het 
Nieuwe Bouwen werd opgezet. 
De eerste werkgroep bestond uit: Bodon, Bijhouwer, Van 
Eesteren, Elling, Van Eyck, Van Gelderen, Kamerling, Kloos, 
Niegeman, Rietveld, Ruys en Salomonson. Zij stonden onder 
leiding van Merkelbach. Later groeide deze groep uit tot meer 
dan dertig architecten.54 Ook Lotte Stam-Beese werd lid, zodat zij 
geregeld om de vergadertafel zat met haar vroegere echtgenoot, 
wiens aanwezigheid zij zoveel mogelijk negeerde.55 
Stam-Beese was in 1946 bij de Rotterdamse Dienst voor Stads-
ontwikkeling en Wederopbouw in dienst getreden. Dat zij de naam 
van Stam bleef gebruiken, is wel verklaard uit zijn naamsbekend-
heid. Hier werkte zij aan het genoemde Basisplan en aan de ont-
wikkeling van het genoemde Pendrecht. Met deze bekende wijk, 
waarin wooneenheden rond gezamenlijke tuinen zijn gegroepeerd, 
benutte zij haar werkervaring in Makejevka en Orsk.56 
In de Nagele-werkgroep werden bij de start in 1950 Merkelbach, Van 
Eesteren en Stam als een vanzelfsprekend driemanschap gezien. 
Zij vormden een gesloten front, net als voor de oorlog.57 Naast hen 
droeg vooral Rietveld op herkenbare wijze aan het ontwerp bij. 
De werkgroep ontwierp een reeks ontwerpen voor een dorp 
naast een kruispunt van wegen. Er moesten driehonderd wonin-
gen komen, drie kerken, evenveel scholen, een café-restaurant, 
een smederij, winkels, een industrieterrein, sportvelden en 
een begraafplaats. De stedelijke functies werden systematisch 
gescheiden. Met een ringweg werd het doorgaande verkeer uit 
het dorp gehouden; het gezamenlijk erf met scholen en kerken 
een voetgangersgebied. De bevolking moest een afspiegeling van 
de Nederlandse worden: eenderde roomskatholiek, eenderde pro-
testant en eenderde “overig”. Als er een gereformeerde slager in 
het dorp was, dan bakte een rooms-katholieke bakker het brood. 
Door zo geforceerd met de traditie van het oude land te breken, 
moest “een nieuwe geest” ontstaan.58 
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De woningen zijn in stroken gebouwd met gevels op het oos-
ten en het westen. Ze zijn strak van lijn, sober en hebben platte 
daken. Dit laatste was ideologisch bepaald: de eenvoud van de 
vorm als kenmerk van het ware. Als vanouds bleken de platte 
daken echter onpraktisch. 
Van Eesteren, die ook een adviserende rol had, zou het ontwerp 
van Mart Kamerling kiezen om te laten uitwerken. Bodon leverde 
in hetzelfde jaar een ontwerp in, dat op een idee van Stam 
gebaseerd was.59 (afb. 82) Een jaar later werd de situering en de 
stedenbouwkundige structuur van het dorp goedgekeurd. Het 
ontwerp had echter nog een lange weg te gaan.
In een tijd, waarin de rijksoverheid zijn greep om de woningbouw 
verstevigde, waren Frankendaal en Nagele de enige grote weder-
opbouwprogramma’s die aan de leden van De 8 gegund werden.60 

Een project waar Stam samen met Elling, Karsten en Merkelbach 
aan werkte, was de uitbreiding van de Tetterodefabriek in 
Amsterdam-West.61 De NV Lettergieterij Amsterdam voorheen 
N. Tetterode mocht een vooraanstaand bedrijf heten. In 1940 had 
het architectenbureau Merkelbach en Karsten een eerste schets 
voor een aanbouw gemaakt, die met een verbindingsvleugel op 
het complex zou worden aangesloten. Vanwege de oorlog kreeg 
dit plan pas jaren later gestalte. De uitbouw is met medewer-
king van Stam ontworpen, maar de onderlinge taakverdeling 
blijft onduidelijk.62 Het gebouw met een glazen gevel aan de 
Da Costa-kade werd in 1949 voltooid en kreeg grote naam als een 
geslaagde modernistische invulling in een bestaande grachten-
wand. Het bureau Merkelbach en Elling zou steeds vaker grote 
glasoppervlakken in gevels toepassen. 

De Tweede Wereldoorlog werd door de snelle maatschappelijke 
ontwikkelingen enigszins naar de achtergrond gedrongen. De 
rechtsgang van hen, die “fout” waren geweest, liet lang op zich 
wachten. In de bouwwereld was echter grote behoefte aan “zuive-
ring”, omdat veel oorlogsmisdaden in de economische sfeer, zoals 
het bouwen voor de Wehrmacht, onbestraft waren gebleven. 
Stam raakte betrokken bij een onderzoek van de Eereraad voor 
de Architectuur en Toegepaste Kunst, omdat Arthur Staal door dit 
college werd gehoord naar aanleiding van zijn “sociaalethisch 
gedrag” tijdens de bezetting.63 Staal was lid van de NSB geweest. 
Meer dan eens werd hem gevraagd, wanneer Stam hem zijn 
NSB-speldje van zijn revers had afgenomen, zoals deze verklaard 
had. Volgens Staal, ooit de voornaamste aanstichter van het 
schisma in De 8 en door Stam cum suis uit deze vereniging gezet, 
was de “schermutseling” rond het speldje een terugkerende prac-
tical joke: “Ik deed dat om Stam te plagen.” Stam nam Staal het 
speldje definitief af toen zij samen op weg naar de opening van 
de AVRO-studio waren. Het insigne had daarna “goede diensten 
aan de illegaliteit” bewezen. 



271

WederopbouW 

De ondervragers wilden vervolgens weten of bij die gelegen-
heid het eerste of het tweede bouwdeel van de studio in gebruik 
werd genomen. Het laatste was het geval. Een lidmaatschap van 
de nationaal-socialistische partij leidde rond 1936 niet tot ophef, 
maar vier jaar later lag dat anders. De raad oordeelde, dat Staal 
niet tegen de oorlogssituatie opgewassen was geweest. Twee 
leden, Jaap Bot en Sandberg, zagen hem als de “politiek karak-
terloze opportunist” voor wie de betreurde Koen Limperg had 
gewaarschuwd. De beschuldiging van het NSB-lidmaatschap in 
oorlogstijd werd na een tweede verklaring van Stam ongegrond 
verklaard. Maar Staal had ook in een adviesraad van de bezetter 
zitting genomen en daarvoor werd hij bestraft.
De zuivering hield de beroepsgroep sterk bezig. Ook Merkelbach 
was door de Eereraad van de Architectuur en Toegepaste 
Kunst veroordeeld, onder meer omdat het architectenbureau 
Merkelbach en Karsten voor de firma Fokker vliegtuigloodsen 
gebouwd had, die de oorlogsinspanningen van de Wehrmacht 
ondersteunden.64 Hoewel dit als een licht geval beschouwd werd, 
werd dit vonnis een toetssteen voor latere uitspraken van de 
Eereraad. Merkelbach kreeg met hulp van hem goedgezinde poli-
tici het vonnis vernietigd, waarop een lagere straf volgde. Deze 
veroordeling schaadde zijn reputatie en daarmee zijn carrière. 
Mogelijk is er een ministerspost aan hem voorbij gegaan.65 Voor 
Stam moet deze zuivering, waarbij de ene vriend een vonnis over 
de andere moest vellen, een hard gelag zijn geweest. 

In de naoorlogse bouwpraktijk bleef het Nieuwe Bouwen wei-
nig populair. Toch leek het functionalisme in deze jaren van 
gebrek en regulering kansrijk, omdat het van schaarste een 
deugd had gemaakt. Pas na verloop van tijd zou een gematigd 
modernisme gaan overheersen.66 Ook de inbreng van Stam 
bleef beperkt. In deze jaren ging hij lezingen houden in een kerk 
in een Amsterdamse volksbuurt, wat natuurlijk nauwelijks werd 
opgemerkt.67 

In de Nagele-werkgroep werden Merkelbach, Van Eesteren en 
Stam haast als de personificatie van de heroïsche jaren van het 
Nieuwe Bouwen gezien. Een enkeling herkende in Frankendaal 
de Hellerhof.68 Hoewel zijn aandeel in projecten als de uitbreiding 
van de Lettergieterij Amsterdam lastig is vast te stellen, is dui-
delijk dat Stam nauw bij de totstandkoming betrokken was. Hij 
kreeg echter niet de rol in de Nederlandse wederopbouw, waarop 
hij gehoopt had. Hij werd in het themanummer van Forum over 
het Nieuwe Bouwen uit 1949 nauwelijks genoemd.69 
Stam geloofde onverminderd in de komst van een socialisti-
sche maatschappij en wilde verantwoordelijkheid nemen in 
deze periode, die hij als een cruciaal tijdgewricht ervoer. Hij 
bleef in zijn architectuur het humanistische ideaal van een 
egalitaire samenleving uitdragen, door naar goede woon- en 
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werkomstandigheden voor alle bevolkingslagen te streven. Dat hij 
zijn hoop op de jongere generatie vestigde, blijkt uit de hulp die 
hij met Kloos aan de totstandkoming van de Contactgroep voor 
In- en Exterieurarchitecten bood.70 Deze groep ging zich voor het 
Nieuwe Bouwen sterk maken. 

Voor Stam persoonlijk was in deze naoorlogse periode wellicht 
zijn huwelijk met Olga Heller het meest memorabel. Zij trouw-
den op 24 april 1946, een frisse maandag, op het Amsterdamse 
stadhuis. Olga zou een grote invloed op zijn verdere levensloop 
krijgen. Zij was ook de eerste echtgenote, die Stam trouw kon 
blijven.71 Hij vond haar vertederend en bijzonder. Omdat zij onder 
vervolgingen had geleden zag hij haar als een symbool. Hij kon 
niet zonder haar, zo werd in zijn omgeving opgemerkt. 
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Direct na de bevrijding werd door het Militair Gezag een “kunst-
pauze” van enige maanden ingesteld.1 Met deze ingreep wilde de 
overheid de culturele sector “zuiveren”, dat wil zeggen van col-
laborateurs ontdoen. Maar ook in de daarop volgende jaren zou 
het culturele leven nauwelijks opleven, omdat nieuwe impulsen 
uitbleven. 
Tegen deze achtergrond kwam Mart Stam tot een nieuwe rol. 
Hij had zich inmiddels veelzijdig ontwikkeld: in de architectuur 
en stedenbouw, in het ontwerpen van meubels en tentoon-
stellingen en in het kunstnijverheidsonderwijs. Hij gaf sinds 
zes jaar leiding aan het IvKNO. Daarnaast had hij sinds zijn 
jeugdjaren gepubliceerd. Nu zou Stam zich voor het eerst tot 
een breed publiek wenden. Hij ging opnieuw zijn gelijkheids-
ideaal uitdragen, maar hij propageerde ook het wat huiselijker 
ideaal van een goede vormgeving. Zoals in dit hoofdstuk zal 
blijken, benutte hij het Stedelijk Museum en Goed Wonen om 
zijn ideeën over het voetlicht te krijgen. Zijn inzet voor een vak-
vereniging van kunstenaars, die hier eveneens aan bod komt, 
had tot doel deze kunstenaars tot de verheffing van de massa 
aan te zetten. Stams nieuwe opgave leverde hem het predicaat 
“volksopvoeder” op.

23 
VOLkSOPVOEDER 

Afb. 26
In maart 1948 wordt op het Amsterdamse 
Rokin een toonzaal van Goed Wonen 
geopend.
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NAOORLOGSE jAREN bIj HET IVkNO
Het IvKNO hervatte de lessen in de nazomer van 1945. Nu lukte 
het Stam beter om zijn hervormingsplannen gestalte te geven.2 
Terwijl hij zijn bestuur door de school rondleidde, merkte hij op 
dat op de afdelingen reclame, grafiek en keramiek al meer maat-
schappijgericht werd gewerkt.3 De ontwerpen werden voor een 
ruimere afzetmarkt ontworpen. Bij de afdeling binnenhuisarchi-
tectuur waren zijn ideeën ook aangeslagen. 
Waar mogelijk voerde Stam een actief personeelsbeleid. Hij had 
de keramiekafdeling verbeterd door een nieuwe docent en een 
chemicus aan te stellen. Naast de afdeling weven was de afdeling 
textiel opgericht, onder leiding van Grethe Neter-Kähler, die op 
het Bauhaus opgeleid was.4 Al genoemd werd de afdeling mode-
ontwerpen en -tekenen. Jaap Jesserun d’Oliveira werd de eerste 
fotograaf van de reclameafdeling, wat de fotografie als kunstvorm 
hielp emanciperen.5 
Ondanks deze initiatieven was Stams leiding geen onverdeeld 
succes. Conservatieve docenten hadden moeite met zijn gedre-
venheid en wezen zijn ideeën af.6 Hij werd tegengewerkt door de 
docenten metaalbewerken, beeldhouwen, boekbinden en potten-
bakken. In de metaalklas stonden directeur en docent tegenover 
elkaar, omdat er unica in plaats van seriemodellen gemaakt wer-
den.7 De vrije plastiek van de afdeling beeldhouwen vond Stam 
niet op een kunstnijverheidsschool thuishoren, maar hij kon deze 
afdeling niet zó omvormen dat beeldhouwkunst in samenhang 
met architectuur onderwezen werd. Op de afdeling boekbinden 
en leerbewerken kwamen overwegend luxe producten tot stand, 
maar Stam vond dat er met boekbinden “geen boterham was te 
verdienen.” Daarom moest een nieuwe leraar leerbewerken het 
vak moderniseren. Ondanks deze concrete stappen bleef de oplei-
ding een behoudende koers varen.
Rond december 1945 bracht het bestuur van het IvKNO de twee 
onafhankelijke afdelingen samen, de kunstnijverheidsschool 
en de opleiding voor tekenleraren.8 Stam werd nu door twee 
adjunct-directeuren bijgestaan. Enkele maanden later richtten 49 
studenten van de opleiding voor tekenleraren een bezwaarschrift 
aan het bestuur, dat tegen hem gericht was.9 Hij zou dictatoriaal 
optreden en zijn communistische opvattingen aan de studenten 
willen opleggen. Zij vreesden dat de opleiding “door de onverant-
woordelijke leiding van den heer Stam weldra haar goede repu-
tatie verloren zal hebben (...)” en vroegen de voorzitter om de 
samenvoeging ongedaan te maken. Willem Sandberg verklaarde 
deze controverse uit het verzet van oudere docenten, die hun 
studenten meesleepten. Een jaar later bepleitten enige docenten 
“herstel van een normale toestand” bij het bestuur.10 Opnieuw 
was vooral de persoonlijkheid van Stam in het geding. Niegeman, 
die nog steeds aan het IvKNO doceerde, schreef in een ander 
verband over zijn directeur:11 



275

VolksopVoeder  

“ Stam heeft de gewoonte te vechten en zijn hele persoon in 
te zetten voor de doorvoering van plannen, die hem in ver-
band met de sociale ontwikkeling of met de realisatie van 
ontwerpen noodzakelijk en reëel uitvoerbaar schijnen. Dat hij 
daarbij velen achteruitzet en op de tenen trapt, het liefst alles 
zelf doet en meent dat niemand het kan en dus alles dan ook 
maar zelf doet, of andere, die hij meent voor de uitvoering 
van die plannen nodig te hebben, als pionnen gebruikt, dat 
zijn fouten die men hem kwalijk kan en mag nemen. Stam 
erkent dit.”

Dezelfde Niegeman noemde in een notitie als Stams pluspunten: 
“grote lijn; werklust – energie; handigheid en bekwaamheid voor 
tactische handelingen” en als minpunten: “geen of nauwelijks ver-
trouwen in anderen; weinig appreciatie voor anderen; eigenmach-
tig.” Gaandeweg raakte Stam steeds meer omstreden, waarop een 
patstelling ontstond die pas na jaren doorbroken zou worden. In 
deze periode beperkte hij de reorganisatie voornamelijk tot het 
kunstnijverheidsonderwijs. Het IvKNO maakte een beleidscrisis 
door, waaraan zijn vertrek overigens geen eind zou maken.12

Er zijn opmerkelijke herinneringen van studenten aan Stam opge-
tekend, zoals die van Jacques Groet: “Naast Johan Niegeman 
stond Mart Stam. Beiden waren enthousiaste idealisten. Het 
was geweldig om dagelijks in dat milieu, dat ik als een vrij 
milieu ervoer, te kunnen verkeren.”13 Lida Lankelma: “Bij Stam 
en Niegeman werden we in een andere wereld geplaatst.”14 Bé 
Brand: “Stam en Niegeman hadden geen vaste recepten en 
specifieke methoden. Als student fungeerde je als een soort 
proefkonijn. Voor sommigen betekende dat een situatie van twij-
fel en onzekerheden. Voor anderen was dergelijk onderwijs een 
enerverend, gespannen gebeuren. (…) Wij ondervonden het als 
bijzonder stimulerend, dat door studenten en docenten tezamen 
werd gestudeerd. Stam en Niegeman waren altijd zelf met studies 
bezig. (…) Ook onze docenten beschikten niet over hét recept of 
dé oplossing van het probleem. Hun benadering was in die tijd 
in Nederland revolutionair.”15 Zij vervolgde: “Niegeman en Stam 
waren beide gericht op de totale mens. De door hen gekozen 
didactiek botste nogal eens met de opvattingen die in het milieu 
van de leerlingen gangbaar waren. Met dergelijke problemen 
konden zij altijd bij hen terecht. Het ging hen om de ontwikkeling 
van een eigen levenshouding. De aandacht voor de leerlingen 
was dan ook van persoonlijke aard. In een oorlogstijd waarin 
vele onverwachte problemen ontstonden was die aandacht voor 
het persoonlijke leven voor velen van grote betekenis.” Weer een 
ander vond Stam als leraar op de IvKNO rechtlijnig en star, maar 
ook aardig.16

De vormgever Friso Kramer vertelde tot op hoge leeftijd met 
graagte dat hij Stam tijdens zijn toelatingsgesprek zijn grafisch 
werk liet zien, maar hem ook vertelde dat hij een zoon van de 
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Amsterdamse School-architect Piet Kramer was.17 “Dat rammen 
we er nog wel uit!” was het bondig kommentaar. 
Bertus Swaanswijk, de latere dichter-kunstenaar Lucebert, werd 
eveneens aan hem voorgesteld, hoewel hij te jong was om tot 
het IvKNO toegelaten te worden.18 Zijn talent herkennend wilde 
Stam hem toch een kans geven, maar de vader gaf aanvankelijk 
geen toestemming. Deze werd overgehaald door hem kwijt-
schelding van het schoolgeld en een kleine studiebeurs toe te 
zeggen. Hoewel Swaanswijk door toedoen van zijn vader slechts 
vier maanden op het IvKNO bleef en de avondopleiding “te min” 
vond, was dit contact voor hem belangrijk: “Ik was eigenlijk te 
jong, maar niet zo jong of ik had het geluk gehad Mart Stam te 
ontmoeten. (…) Hij richtte een fikse revolutie aan, meteen toen hij 
binnenkwam. De hele bibliotheek werd vernieuwd, alle boeken 
van het Bauhaus, de Blaue Reiter enzovoort, dat kwam er alle-
maal binnen, bijvoorbeeld het Franse tijdschrift Cahiers d’art.”19 
Stam bracht zijn studenten hier ook in aanraking met Dada en het 
surrealisme, kunststromingen die in Nederland nauwelijks waren 
doorgedrongen.20 Swaanswijk vond er bovendien Bildnerei der 
Geisteskranken, de studie van Hans Prinzhorn die op indrukwek-
kende wijze in zijn kunst zou terugkeren. Dat hij zich een tijdlang 
communist noemde, wordt eveneens uit Stams invloed verklaard. 
Een andere student, Coen de Vries, merkte op dat het onderwijs 
sociaal- en politiek-ideologisch niet vrijblijvend was.21 Zo pro-
beerde Stam om zijn studenten aan de dienstplicht te onttrekken 
en daarmee aan de koloniale oorlog in Indonesië.

Stams verdiensten in het kunstnijverheidsonderwijs lagen eerder 
op beleidsmatig terrein dan in zijn wijze van leidinggeven, omdat 
hij althans in Nederland te autoritair werd gevonden. Toch heb-
ben mede dankzij zijn docenten en studenten de idealen, die hij 
in het Nederlandse kunstonderwijs introduceerde, verspreiding 
gevonden. 
Dirk de Leeuw was adjunct-directeur van het IvKNO geweest, 
voordat hij als directeur bij de nieuwe Academie voor Kunst en 
Industrie (AKI) in Enschede werd aangesteld.22 Hier streefde hij op 
zijn beurt een “tweede Bauhaus” na. Na bemiddeling van Stam 
beval Sandberg hem elf docenten uit Amsterdam aan, waaronder 
Wim Brusse, Aldo van Eyck en Jan Rietveld. Het Ministerie van 
Onderwijs, Kunst en Wetenschappen volgde deze werving nauw-
lettend maar kwam niet tussenbeide, waarop zij werden aangeno-
men.23 Het AKI-bestuur beschouwde hen echter als “Amsterdamse 
communistische indringers.” Er volgde een directeurswissel, de 
docenten verlieten één voor één de AKI en tenslotte werd er geen 
industriële vormgeving meer onderwezen.
De weekendopleiding op de Haagse Academie voor Beeldende 
Kunsten bood wel een nieuw studieprogramma voor design. 
Willem Gispen, Gerard Kiljan, Gerrit Rietveld, Kho Liang Ie, Wim 
Rietveld en Kramer zouden er doceren. 
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Het is niet precies te reconstrueren hoe de onderwijsideeën van 
Stam verbreid werden. Aangenomen mag worden, dat zijn ideeën 
voor industriële vormgeving aanspraken. Met name bleek dat het 
door hem uitgedragen functionalistische axioma, dat de vorm de 
functie volgt waardevast. Ook kregen pedagogische en organisa-
torische aspecten van zijn beleid, zoals de onder- en bovenbouw, 
voet aan de grond. Daarentegen zou zijn ideaal van de voor de 
gemeenschap werkende, anonieme kunstenaar door dat van de 
autonome kunstenaar overvleugeld worden. Het onderwijs ging 
de vrije, op persoonlijke expressie gerichte kunsten stimuleren. 
Toch wordt Stam ook tegenwoordig nog als een belangrijk ver-
nieuwer van het kunstonderwijs gezien.24 Zijn kwaliteit schuilt niet 
alleen in zijn heldere visie en moderniseringsdrang, maar ook in 
de wijze waarop hij studenten stimuleerde om hun talent te ont-
wikkelen om tot een oorspronkelijk kunstenaarschap te komen. 

OPNIEuW ACTIEF VOOR HET STEDELIjk
Sandberg was in september 1945 tot directeur van het Stedelijk 
Museum benoemd. Zijn beleid zou tot de verbeelding spreken en 
het museum een grote reputatie bezorgen. Behalve schilderkunst en 
beeldhouwkunst werden nu ook fotografie, film, gebruiksgrafiek en 
toegepaste kunst het museum binnengehaald. Het Stedelijk kwam 
bovendien tot een opzienbarend tentoonstellingsbeleid. De exposi-
ties waren bedoeld om de smaak van het publiek te ontwikkelen. Zij 
namen in aantal sterk toe, waardoor ook internationale ontwikkelin-
gen in de eigentijdse kunst goed gevolgd konden worden. 
Een jaar na Sandbergs aantreden werd de tentoonstelling Picasso 
– Matisse georganiseerd. Deze expositie werd als een verademing 
ervaren en de uitwisseling met Parijs hielp het Nederlandse cultu-
rele leven om weer internationaal aansluiting te vinden.25 Picasso 
was de spil van de École de Paris, maar zijn belang werd betwist. Hij 
was lid van de Parti Communiste Français geworden uit bewonde-
ring voor de rol van deze partij in het verzet. Omdat hij zijn marxis-
tische maatschappijvisie met radicaal modernisme combineerde, 
schreef de Nederlandse pers erg sensatiebelust over hem.26 
In deze jaren zou Sandberg meer en meer gegrepen worden door 
de kleurexplosie van het abstract-expressionisme. Binnen deze 
beweging trad Cobra naar voren. In juni 1946 exposeerden deze 
Experimentelen, onder wie Karel Appel, Eugène Brands, Corneille 
en Anton Rooskens, voor het eerst in het Stedelijk.27 Zonder diep 
op hun kunst in te gaan, verweet de pers hen nihilisme. In inge-
zonden stukken en tijdens openbare discussies werd over Cobra 
schande gesproken. Twee jaar later raakten enkele Cobra-leden 
tijdens een bijeenkomst in het Stedelijk slaags met het publiek, 
waarop het museum werd ontruimd.28 Volgens De Maasbode had-
den “uiterst linkse elementen (…) voor een onwaardige, bescha-
mende vertoning” gezorgd.29 
Sandberg vertelde aan Het Vrije Volk dat hij het museum tot een 
huis wilde maken, waar de kunst de gastvrouw is die haar gasten 
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een prettige en interessante middag bezorgt.30 Waarom zou het 
museum z’n publiek niet laten ontvangen door een aardig meisje, 
dat de weg wijst en deskundige inlichtingen geeft, zo vroeg hij 
zich af. Het leek hem bovendien leuk, als de bezoekers hun kinde-
ren meenamen. 
Sandberg zag bouwkunst als een wezenlijk onderdeel van zijn 
verzamelbeleid, hoewel het Stedelijk dat al sinds het begin van 
de eeuw geregeld over deze kunstvorm exposeerde, nooit archi-
tectuur verzameld had. Daarom riep hij de hulp in van de oprich-
ter van de architectuurafdeling van het New Yorkse Museum 
of Modern Art, Philip Johnson.31 Hij lichtte zijn intentie toe: 
“Vanzelfsprekend wil ik starten met de Nederlandse architectuur, 
te beginnen bij Berlage, en de ontwikkeling van de verschillende 
groepen in ons land laten zien, maar het verdient zeker de voor-
keur – meteen aan het begin – de architectuur van Europa en 
zelfs de wereld niet uit het oog te verliezen.” Johnson kwam niet 
aan een antwoord toe, wat mogelijk de komst van een architec-
tuurafdeling in het Stedelijk vertraagde.32 Nadat Sandberg in 
november 1949 de invloedrijke Cobra-tentoonstelling Exposition 
Internationale d’Art Experimental had georganiseerd, was niet 
langer architectuur maar abstract-expressionistische schilderkunst 
voor hem de meest voorop lopende kunstvorm.33 De plannen 
voor een architectuurafdeling verloren daarmee hun belang; er 
werden alleen meubels en interieurs verzameld.34 In het kader van 
dit beleid bracht hij een belangrijke collectie Rietveld-meubels bij-
een, maar het eerste meubel van Stam zou pas door zijn opvolger 
verworven worden.35

Stam, wiens band met Sandberg in de oorlogsjaren versterkt 
was, werd opnieuw bij het Stedelijk betrokken. Zijn inbreng gold 
wél het museumbeleid en enkele tentoonstellingen, maar níet de 
reeks verbouwingen die Sandberg vanaf 1948 meer dan tien jaar 
leidde. Bij een viertal tentoonstellingen is een bijdrage van Stam 
aangetoond: 
De tentoonstelling Werkman drukker-schilder werd eind 1945 
gehouden, nadat de tragische dood van Henk Werkman zijn werk 
onder de aandacht van een groot publiek had gebracht. In samen-
werking met Mart en Olga Stam stelde Sandberg een expositie 
uit ruim vierhonderd werken samen. Zij behoorden ook tot de 
bruikleengevers. 
Piet Mondriaan kreeg met P M Piet Mondriaan: herdenkingsten-
toonstelling eind 1946 een soortgelijk eerbetoon. Vanaf oktober 
1945 kwam de tentoonstellingscommissie met Alma, Van 
Eesteren, Karsten, Stam, Toorop, Vordemberge-Gildewart en de 
verzamelaar Salomon Slijper onder voorzitterschap van Sandberg 
bijeen. Het overzicht werd grotendeels door Stam georgani-
seerd.36 Hij ontwierp voor de gelegenheid een expositietafel.37 Uit 
zijn bezit werd Compositie met rood zwart blauw en geel geëx-
poseerd. Sandberg gaf zoals gebruikelijk de catalogus vorm, die 
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Mondriaans werk als “het vedanta [het einde der Veda’s] van de 
schilderkunst” typeert.38 De pers reageerde positief en zijn late 
succes in Amerika bleef zelden onvermeld. Wel werd keer op keer 
opgemerkt dat Mondriaans werk moeilijk toegankelijk was. 
Twee maanden later werd de tentoonstelling Corbusier. Schilder 
architect stedebouwer profeet van de nieuwe stad gehouden. 
Van Eesteren en Stam hielpen deze kleine tentoonstelling reali-
seren.39 Le Corbusier was bij het grote publiek nog steeds onbe-
kend. Hij had erop aangedrongen dat vooral zijn schilderijen aan 
bod zouden komen en hij zou Sandberg dankbaar blijven om het 
resultaat. Een recensent vond de opzet echter “eenzijdig en te 
beperkt” en besloot: “Tentoonstellingen van architectuur voor 
een algemeen publiek zijn altijd hachelijk. Het Stedelijk Museum 
is hierin ditmaal, zij het buiten schuld, niet gelukkig geweest. Er is 
een zekere matheid, om niet te zeggen verveling, reeds door de 
tot een manier geworden wijze van opstellen. Jammer!”40 
Stam prees bij deze gelegenheid in het links-literaire weekblad 
De Vrije Katheder de schrijverskwaliteiten van “de moedige” 
Le Corbusier: “In ons land zouden wij gediend zijn met iemand 
van deze capaciteit (...). Hij bracht [zijn ideeën] in een voor ieder 
leesbare en begrijpelijke vorm, hetgeen dan ook verklaart, dat 
zijn geschriften in zo grote oplagen over de gehele wereld kon-
den gekocht en bestudeerd.”41 Ongetwijfeld ambieerde Stam zelf 
zo’n invloedrijke positie. In Vrij Nederland prees hij een jaar later 
Le Corbusiers “onburgerlijke en onbekrompen” manier van den-
ken en doen. Zijn werk was “een aansporing voor velen en vooral 
voor jongeren, om tot een houding en een inzicht te komen, en 
dan van die houding uit te werken.” Stam wist maar al te goed, 
dat Le Corbusier bij de opkomst van het modernisme het grootste 
schrijftalent was gebleken.
Daarentegen was destijds nog onbekend dat Le Corbusier zijn dien-
sten aan de Vichy-regering had aangeboden, wat verklaart dat de 
tentoonstellingsmakers dit oorlogsverleden onbesproken lieten.  
Tenslotte heeft Stam met zekerheid meegewerkt aan de tentoon-
stelling Alexander Calder + Fernand Léger, die in de zomer van 
hetzelfde jaar werd gehouden. Installatiefoto’s van deze exposi-
tie tonen vierkante zuilen die de mobiles van Calder omlijsten. 
Andere opvallende architectonische ingrepen zijn een gebogen 
panelenwand en een ‘zwevend’ plateau. 
Volgens de kunsthistorici Claar van Kroonenburg-de Kouse-
maeker en Annelies Haase kwam Stams invloed op het Stedelijk 
echter vooral voort uit zijn adviezen, die tot zijn vertrek in het 
beleid van Sandberg goed herkenbaar waren.42 Hoewel deze 
stellige bewering door een gebrek aan bronnen niet te staven 
is, mag tenminste worden aangenomen dat beiden intensief 
ideeën uitwisselden. De spanwijdte van Sandbergs avontuurlijke 
museumbeleid in deze jaren werd echter bepaald door het soci-
aaldemocratische gemeentebestuur van Amsterdam en in ruimer 
perspectief door de escalerende Koude Oorlog. 
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DE SAMENWERkING TuSSEN WILLEM SANDbERG  
EN MART STAM buITEN HET STEDELIjk 

Na de Tweede Wereldoorlog werkten Stam en Sandberg behalve 
voor het besproken open oog nog tweemaal buiten het museum 
samen: in de kunstenaarsvakbond GKf en in de stichting Goed 
Wonen.
Op 1 september 1945 werd de Vereniging van Beoefenaars der 
Gebonden Kunsten (GKf) op initiatief van hen beiden opgericht.43 
Dit initiatief zou Stams positie in dit werkveld versterken. De GKf 
stond in het teken van de kunst- en maatschappijgedachte en 
richtte zich op de industriële vormgeving.44 Aan deze vakbond was 
onlosmakelijk een ballotagecommissie verbonden. Deze commis-
sie keek naar de kwaliteit van het werk van de aspirantleden en 
nog strenger naar hun mentaliteit, in casu hun houding tijdens de 
oorlog. Sandberg werd de eerste voorzitter.45 Vice-voorzitter Stam 
nam geregeld de hamer over en zijn denkbeelden bepaalden in 
sterke mate het gezicht van deze vereniging, zodat hij geregeld 
voor de voorzitter werd gehouden.46 Ook Piet Zwart en Wim 
Brusse maakten deel uit van het bestuur. In het onderkomen op 
Rokin 56 vergaderde de GKf in de eerste jaren zeer intensief over 
de doelen en strategieën van deze vakbond. 
De GKf was bedoeld als een afdeling van de Nederlandse 
Federatie van Beroepsverenigingen van Beeldend Kunstenaars, 
die in de oorlog geïnitieerd en nog in oprichting was.47 Het kun-
stenaarsverzet had veel kunstenaars ertoe aangezet om zich over 
de relatie tussen kunst en politiek uit te spreken.48 Zij verwachtten 
in Nederland een doorbraak in het politieke en sociaal-economi-
sche leven, zodat een actieve cultuurpolitiek zou ontstaan, die 
kunstenaars en vormgevers een centrale plaats in de maatschap-
pij zou bieden. Volgens Jacques Bot was er uit de puinhopen 
nieuw leven opgebloeid, zodat “onze makkers toch niet voor niets 
gevallen” waren.49 
De kunstenaars vroegen om wetgeving die hun positie zou 
verbeteren, al beseften zij dat dit streven tegen de vrije markt-
politiek en het kapitalisme indruiste. De vereniging had dan ook 
een links imago. Dit bleek bijvoorbeeld toen Sandberg, Stam en 
Zwart in 1945 deelnamen aan een vooroverleg over de oprichting 
van een commissie, die de regering over industriële vormgeving 
moest gaan adviseren. Vanwege hun politieke gezindheid werden 
niet zij, maar de liberaal Willem Gispen voor deze commissie 
gevraagd. Dat de statuten van de GKf pas in 1958 werden goedge-
keurd omdat de bestuursleden allemaal als communisten waren 
aangemerkt, toont ook aan hoe de verhoudingen lagen.50 In de 
Haagse wandelgangen werd Stam “een rode hond” genoemd.51

Sandberg en Stam zetten zich ook in voor de wandschilders, 
die bij de GKf waren aangesloten. Eerder had het Bouwkundig 
Weekblad op een tekortkoming van de vakbond gewezen: “Juist 
de groep waar naar de primaire belangstelling van den architect 
uitgaat, die der bouwbeeldhouwers, glazeniers en schilders 
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ontbreekt.”52 Nu werd op initiatief van Sandberg de vakgroep 
wandschilders opgericht, waarbij hij Stam als voorzitter naar 
voren schoof. Dit werd tijdens de tentoonstelling Weerbare 
Democratie, volk in verzet bekend gemaakt.
Deze expositie opende in maart 1946, in de Nieuwe Kerk. Tien 
anonieme wandschilders hadden de bezettingstijd verbeeld op 
grote panelen, die samen meer dan duizend vierkante meter 
besloegen. Vaak viel de vergelijking met Guernica. De oorlog was 
naar een scenario van Henk van Randwijk als een heldhaftige 
strijd gekenschetst. In gezwollen taal roept de catalogus tot actief 
burgerschap op: “Verder wandelend zien wij aan het eind van 
de kerk een enorm paneel oprijzen, dat de bevrijding toont: het 
Nederlandse gezin treedt tevoorschijn uit het duistere schimmen-
rijk, waarin het bijna vijf ondragelijke jaren heeft verbleven en 
vertrapt de gehate symbolen ener eindelijk overwonnen heer-
schappij van het kwaad.”53 De tentoonstelling trok honderdzestig-
duizend bezoekers. 
Deze wandschilders vormden sindsdien een vaste kern van 
monumentale kunstenaars. Zij maakten deel uit van de Realisten, 
waarvan Nico Wijnberg, Hans van Norden en Theo Kurpershoek 
de initiatiefnemers waren.54 Hun werk was overwegend conven-
tioneel en werd behalve door Guernica vooral door Campigli, 
Léger en Matisse beïnvloed. Omdat er veel gebouwd werd, kwam 
deze monumentale kunst tot grote bloei.55 Binnen enkele jaren 
zouden de Realisten veel opdrachten verwerven en het aanzien 
van de wandschilderkunst in Nederland bepalen. 
Met een hechte groep die uit hen voortkwam organiseerde 
Sandberg in mei 1948 Experimenten van wandschilders in het 
Stedelijk. De onderlinge verhoudingen verslechterden echter en 
Stam raakte met enkele wandschilders in conflict. Zij konden zich 
niet vinden in zijn visie op het kunstbeleid, die zij teveel op com-
munistische kunstopvattingen geënt vonden. Daarop verdedigde 
hij het constructivistische ideaal, waarin functionalistische archi-
tectuur met vlakmatige, liefst abstracte schilderkunst en wand-
schilderkunst samengaat.56 Hij wilde de persoonlijke emotie uit de 
schilderkunst bannen en “subjectieve” door “objectieve”, voor de 
massa bedoelde kunst vervangen.57 
De wandschilders lieten weten, dat zij deze ideeën “puristisch” 
vonden. Bovendien “blokkeerde Stam alles”, aldus Wijnberg. Na 
een confrontatie trad Stam af, waarna Wijnberg hem opvolgde.58 
Vier jaar later maakten verschillende wandschilders zich uit de 
vakbond los. Om meer zeggenschap over hun kunstvorm te krij-
gen, richtten zij de Vereniging voor beoefenaars der Monumentale 
Kunsten (VbMK) op.59 Ook non-figuratieve kunstenaars zoals 
Appel zouden worden toegelaten. De vakgroep wandschilders 
van GKf hield in hetzelfde jaar op te bestaan. 

De GKf maakte de ontwikkeling van kunstnijverheidsonderwijs 
naar onderwijs in industriële vormgeving tot een belangrijke 
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beleidskwestie.60 Het waren behalve Zwart opnieuw Sandberg en 
Stam die zich hiervoor inzetten. Zij verwoordden hun ideeën in 
Rapport kunstonderwijs, dat de GKf eind juni 1945 publiceerde.61 
Het zeven pagina’s tellende rapport pleit voor een centrale oplei-
ding voor de gebonden kunsten, die een Amsterdams internaat 
moest worden.62 Stams plannen voor het IvKNO krijgen hier 
nieuwe invulling. De beoogde opleiding moet jonge kunstenaars 
opvoeden “in een geest van gezamenlijk bouwen en gezamenlijk 
tot stand brengen”. In het rapport geldt bouwkunst als een belang-
rijk lesonderdeel, naast design en textiele vormgeving. Opnieuw 
is het voorbereidende cursusjaar op de Vorkurs gebaseerd en 
worden er drie praktijkgerichte vervolgjaren voorzien. Het rapport 
pleit ook voor de integratie van verschillende kunstopleidingen. 
Twee praktische voorstellen houden in dat leraren maximaal 2½ 
dag per week les zouden mogen geven en ten hoogste voor vijf 
jaar gecontracteerd mogen worden. Bij het verschijnen van het 
rapport verklaarde Stam dat de scholen “nog in het stadium van 
het kunstambacht, het kunsthandwerk” verkeerden.63 Het even 
concrete als optimistische rapport werd echter door de aange-
schreven ambtenaren als communistisch afgedaan, zodat respons 
uitbleef.
Vervolgens werden de vormgevers Andries Copier en W.F. 
Gouwe, drie onderwijsdeskundigen en de GKf-gedelegeerden 
Sandberg en Stam benoemd in de Commissie van Advies inzake 
het Kunstnijverheidsonderwijs, ingesteld door de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.64 In deze commissie 
werkten zij hun ideeën uit in een plan voor een Faculteit voor 
Industriële Vormgeving, waarover zij in 1949 het Rapport van de 
commissie inzake het kunstnijverheidsonderwijs presenteerden.65 
In opdracht van het ministerie was hier een groot opgezet onder-
zoek aan voorafgegaan, waarvoor Sandberg en Stam veel werk 
hadden verzet.66 Niet alleen werd dit voorstel opzij geschoven, 
maar de onderwijsdeskundigen in de commissie dienden zelfs 
een bezwaarschrift in, waarin de GKf-gedelegeerden gebrek aan 
vakkennis werd verweten. Door deze diskwalificatie zou de ver-
houding tussen deze onderwijsdeskundigen en de kunstenaars-
vakbond nog jarenlang verstoord blijven. Bij de overheid, de 
industrie en het brede publiek kregen de hervormingsvoorstellen 
echter evenmin voet aan de grond.67

Al even werd aangestipt, dat de GKf als onderdeel van een over-
koepelende belangenvereniging bedoeld was. Op 5 januari 1946 
kwam in het Stedelijk Museum de Nederlandse Federatie van 
Beroepsverenigingen van Kunstenaars oftewel de Federatie tot 
stand. De initiatiefnemers gingen er prat op dat zij geen lid van de 
Kultuurkamer waren geweest en in het kunstenaarsverzet actief 
waren geweest.68 
Kees van der Leeuw was als voorlopige voorzitter gekozen. 
Hij vond dat de Federatie zich tot belangenbehartiging moest 
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beperken. Nadat hij als een “ouderwetse kunstpaus” was wegge-
zet, trok hij zijn conclusies, waarop Sandberg hem in april 1947 
opvolgde. Deze koos Bot als tweede voorzitter, die echter al even 
snel zijn functie neerlegde, in zijn geval omdat de Federatie van-
wege zijn politieke gezindheid voor een communistische mantel-
organisatie werd gehouden.69 Maar ook zonder Bot werd deze 
vakcentrale overwegend door communisten geleid.70

Dat Sandberg zowel het Stedelijk als de Federatie leidde, kreeg 
gevolgen. Vooral groepen die lid waren van de Federatie, zoals 
Vrij Beelden, de Wandschilders, de Grafici en de Experimentelen, 
zouden in het Stedelijk exposeren.71 De naam “Kultuurkamer” 
viel, waarmee de indirecte drang op kunstenaars om zich bij de 
nieuwe verenigingen aan te sluiten werd aangeduid.72 Veel kun-
stenaars waren zich er maar al te zeer van bewust, dat zij niet om 
Sandberg heen konden. Op agressieve toon werd hem verweten 
dat hij communist was, zijn politieke vrienden bevoorrechtte en 
“culturele terreur” bedreef.
Stam had inmiddels verschillende bestuursfuncties. Hij nam 
onder meer zitting in de Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst 
van Verwante Kunsten, waar Sandberg voorzitter van was.73 
Ook maakte hij deel uit van de Gemeentelijke Commissie 
Wandschilderingen en de Commissie Coördinatie Onderwijs 
Beeldende Kunsten.74 Bij deze benoemingen heeft de unieke 
positie van Sandberg ongetwijfeld een grote rol gespeeld. Zonder 
hem zou Stam in de periode na de bezetting weinig kansen heb-
ben gekregen. 

GOED WONEN
In 1946 was Stam één van de oprichters van de stichting Goed 
Wonen, die Sandberg zich herinnerde als een initiatief van Stam 
en hemzelf.75 Een stichting die zich uitsluitend met woning-
inrichting bezighield was een nieuw fenomeen. Tijdens de 
bezetting waren hiervoor de lijnen uitgezet. Zo werd in de ver-
zetskrant De Vrije Kunstenaar de vormgever een leidende rol in 
een samenwerking van overheid, producenten en consumenten 
toebedacht.76 
De ontwerper Nol Bueno de Mesquita, die voor de oorlog een 
bedrijf in binnenhuisarchitectuur had geopend, klaagt in zijn 
rapport ‘De sociale functie van den binnenhuisarchitect na den 
oorlog’ over de slechte smaak van de massa, maar merkt ver-
goelijkend op dat een goede woninginrichting voor arbeiders 
onbetaalbaar is.77 Hij voerde gesprekken met Sandberg, Stam 
en Niegeman, die hem hielpen om de Distributantenvereniging 
Goed Wonen op te richten.78 Deze vereniging was bedoeld om 
“het goede wonen bij zo breed mogelijke lagen der bevolking” te 
stimuleren. Stam stond ook aan de basis van de voorloper ervan, 
de even propagandistische stichting Nieuwe Wooncultuur.79 
De organisatie groeide door tot de Consumentenvereniging Goed 
Wonen, die via voorlichting hetzelfde ideaal wilde uitdragen. 
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Tenslotte initieerde de GKf de Federatieve Stichting Goed Wonen, 
die in november 1946 werd opgericht en ontwerpers, fabrikanten, 
distributeurs en consumenten bijeenbracht.80 Bij de oprichters 
waren Bueno de Mesquita, Niegeman en Stam. Zij verwoordden 
de voornemens van Goed Wonen:81 

“ de stichting goed wonen stelt zich ten doel het wonen in 
nederland op een hoger peil te brengen door verbetering van 
woninginrichting in de ruimste zin van het woord, door het 
bevorderen van de productie en distributie van meubels, stof-
fering, gebruiksvoorwerpen enz., die aan bepaalde aestheti-
sche, technische en sociale eisen voldoen;  
het geven van voorlichting over het maken van propaganda 
voor een goede woning inrichting o.m. door het instellen 
van adviesbureaux, het houden van tentoonstellingen en het 
uitgeven van een tijdschrift;  
het uitgeven van een keurmerk voor artikelen die aan de 
gestelde eisen voldoen.”

Qua meubelesthetiek en inrichtingsprincipes bouwde Goed 
Wonen voort op het negentiende-eeuwse volksontwikkelingswerk 
en de ideeën van functionalistische architecten. Vormgeving was 
voor hen geen waarde op zichzelf: via meubels en het wonen 
kon de mens leren zichzelf creatief te ontplooien. Dit leidde tot 
een voorlichting aan “de normale burger” met paternalistische 
trekjes. Zo werd er in veel nieuwe woonwijken een modelwoning 
ingericht met meubels die goedgekeurd waren door de Stichting 
Goed Wonen.
Opgericht in een tijd waarin het geloof in de toekomst sterk was, 
verweerde Goed Wonen zich meer dan twintig jaar tegen “stijl-
loosheid, materiaalschaarste en woningnood”.82 De overheid 
sprong in de beginjaren nauwelijks bij.83 Nog bij een subsidieaan-
vraag uit 1949 waarschuwde een ambtenaar zijn minister voor 
de “linkse” Stam, die toen het land al had verlaten.84 Maar al 
kwamen de meeste medewerkers uit de socialistische hoek, Goed 
Wonen was onafhankelijk.85 Het samengaan van cultuur en com-
mercie in deze stichting heeft dan ook tot veel spanningen binnen 
deze organisatie geleid, waar Stam geregeld bij betrokken was.86 
Ondanks een groot gebrek aan meubels stimuleerde de overheid 
hun productie niet. Wat op de markt verscheen was duur. Goed 
Wonen begon daarop zelf meubels te produceren, waarvoor het 
een grote banklening kreeg. Wat er geproduceerd werd, bepaalde 
de overheid. Tafels en stoelen behoorden tot de “utility-produc-
ten” met hoge prioriteit. Salomonson en Stam ontwierpen voor 
deze stichting stoelen, die op de boerenmeubels geïnspireerd 
waren en die rond 1948 in productie werden genomen.87 Naar 
verluidt was Stams boerenstoeltje zijn antwoord op de kritiek, 
dat hij te revolutionaire en elitaire meubels zou ontwerpen.88 
Deze eenvoudige houten stoel werd redelijk verkocht, maar bleek 
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constructief niet zo sterk.89 Het ontwerp van Salomonson lag 
beter in de markt. De productie van eigen ontwerpen werd echter 
wegens gebrek aan succes beëindigd. 
Een belangrijk medium voor Goed Wonen was het gelijknamige 
tijdschrift, dat vanaf februari 1948 verscheen.90 Redactieleden van 
Goed Wonen. Maandblad voor wonen en woninginrichting waren 
destijds Paul Bromberg, Bueno de Mesquita, G. Dersjant, Gispen, 
Bé Niegeman-Brandt, Salomonson en B. Wijers-Nort. Net als voor 
open oog werd uitgeverij Brusse aangetrokken. 
Goed Wonen zette zich af tegen “old finish”: balpoten, pluche 
en Perzische kleedjes. Met spotprenten werden volle en overge-
decoreerde interieurs belachelijk gemaakt.91 Nog steeds gold het 
Bauhaus als een belangrijke bron van inspiratie en door afge-
keurde ontwerpen ging als vanouds een kruis.92

Het eerste nummer bevat een verkoopcatalogus: “We beginnen 
met een voorlopig beperkte collectie (…) gebaseerd op wat 
vandaag mogelijk is. Zodra wij weer over textiel en over verdere 
materialen en machines beschikken, zullen weer nieuwe modellen 
en andere typen vervaardigd worden.”93 Deze catalogus bevatte 
verschillende ontwerpen van Stam, zoals een huiskamerstoel, een 
armstoel, een dressoir en een laag tafeltje. 
Stam zou ook voor Goed Wonen schrijven. Voor dit geïnteres-
seerde lekenpubliek klom hij van de barricade af en liet hij zijn 
gezag minder dwingend gelden dan wanneer hij zich tot zijn 
vakgenoten richtte. 
In maart 1948 werd op Rokin 56 een toonzaal geopend. (afb. 26) 
Hier kon het publiek brochures, folders en persoonlijk advies krij-
gen, lezingen bijwonen en in later jaren voorlichtingsfilms zien. 
Vanuit dit centrum werd ook aan tentoonstellingen meegewerkt, 
vond een keurmerk zijn weg en kregen meer dan zeventig model-
woningen veel toeloop. In later jaren zouden er studenten van 
Stam werken, zoals Kramer, Kho Liang Ie en De Vries.94 
Stams drukke agenda liet hem vermoedelijk weinig tijd voor het 
ontwerpen van meubels, behalve de zojuist genoemde voor Goed 
Wonen.95 Wel bleef hij contact met zijn zakelijk partner Anton 
Lorenz onderhouden, met wie hij in de loop der jaren een bijzon-
dere verhouding had opgebouwd. Lang was hun correspondentie 
zakelijk gebleven, waarbij het Lorenz duidelijk werd dat Stam niet 
altijd open was en bovendien veel onwaarschijnlijks beweerde.96 
Argwanend deed hij navraag, waaruit bleek dat Stam op zich 
geen ongelijk had, maar kortzichtig dacht en zich slordig uitdrukte. 
De goede verstandhouding kwam verder onder druk te staan toen 
Lorenz, die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de VS was uit-
geweken, zijn verplichtingen niet na kon komen. Hij was Stam op 
een gegeven moment DM 1.500 in betalingen achtergebleven. Na 
de oorlog nam het persoonlijke karakter van hun briefwisseling 
toe. Zo schreef Stam dat Olga haar parfum miste, dat niet meer 
verkrijgbaar was. Lorenz bleef aandringen om vooral de afzetmo-
gelijkheden van de stoelmodellen voor ogen te houden. Hij had 



286

Hoofdstuk 23

geen goed woord over voor een stoelontwerp, waarbij Stam op 
de verbindingspunten bakeliet toepaste.97 (afb. 25) Lorenz zou nog 
lang zijn belangen blijven behartigen. 

Sandberg zei terugkijkend over zijn eigen loopbaan: “De ervarin-
gen van vijf bezettingsjaren hebben me ook een groot gevoel van 
onafhankelijkheid gegeven, tegenover de autoriteiten die boven 
me geplaatst waren en tegenover degenen die meenden mijn 
werk te moeten beoordelen. We hadden voldoende beleefd om 
te kunnen zeggen: wat kan ons nog gebeuren wat erger is dan 
het al doorstane.”98 Ook Stam kon zo onverstoorbaar zijn, maar 
hij liet nauwelijks blijken hoe hij de snelle ontwikkelingen van de 
laatste jaren ervoer. Na alle conflicten nam hij per 1 juli 1948 bij 
het IvKNO ontslag.99 Al twee jaar eerder had hij laten weten, dat 
hij zijn werk daar wilde beëindigen en waarschijnlijk is hij alleen 
aangebleven omdat hij elders geen gelijkwaardige positie kon 
verwerven.100 Nu zag hij een nieuwe kans. 
Zijn beleid voor het IvKNO had veel weerstand opgeroepen, maar 
ook na zijn vertrek dienden zijn idealen deze school als leidraad.101 
Sandberg liet weten dat hij een “voortreffelijk” directeur was 
geweest.102 
Voor zijn opvolging polste Sandberg onder anderen Rietveld. 
Deze overwoog om het werk van “collega Stam” voort te zetten 
en ging een middag kijken. Hij “miste (...) in vele vakken nog te 
veel het verband met de moderne industrie.”103 Toen hij na aan-
dringen alsnog solliciteerde, werd de politiek gematigde architect 
waarschijnlijk te links bevonden.104 Rietveld overleed in 1964. Drie 
jaar later werd het IvKNO bij de ingebruikname van een nieuw 
schoolgebouw naar hem vernoemd.105 

Hoewel Stam op leeftijd raakte, was zijn werkkracht nog indruk-
wekkend. Zijn kijk op de wereld versomberde wel. In een artikel 
in het eerste nummer van Goed Wonen toont hij zich naar aanlei-
ding van de mechanisering ronduit cynisch: “Of een product goed 
of slecht is, zal niet aan de machine liggen, maar aan de mens. 
U zult niet door een machine worden bedrogen, maar door een 
mens.”106 De functionalistische ideologie had na jaren van ijve-
ren de maatschappij maar weinig kunnen verbeteren, zodat het 
hem leek alsof de hervormingsplannen uit de jaren twintig waren 
vergeten.107

Stam had opnieuw een platform gevonden om zijn ideeën over 
binnenhuisarchitectuur te verspreiden en zijn positie in het na -
oorlogse culturele leven versterkt. De kunsthistoricus Rudy Fuchs 
ziet de wijze waarop Stam als verbindende schakel fungeerde 
als zijn bijzondere kwaliteit, waarbij hij niet alleen de band tus-
sen vormgever en industrie versterkte, maar ook die tussen de 
kunstdisciplines onderling.108 De vele initiatieven, die hij samen 
met Sandberg nam, waaronder de oprichting van de GKf en Goed 
Wonen, maakten hem tot een wegbereider van de industriële 
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vormgeving.109 Sandbergs museumbeleid kwam mede onder zijn 
invloed tot stand.110 
Toch zal Stam hierover weinig voldoening hebben gevoeld. 
Hoewel de bezetting alweer drie jaar voorbij was, had hij zijn idea-
len niet veel dichterbij kunnen brengen. Het klimaat van de Koude 
Oorlog maakte, dat hij naar eigen gevoel zijn werk bij het IvKNO 
niet kon voortzetten.111 De communistenhaat stond de loopbaan 
van Stam vooral tijdens de wederopbouwjaren in de weg, temeer 
daar hij samen met Sandberg voor het voetlicht trad. Omdat deze 
carrières kon maken en breken werd hem verweten dat hij een 
naoorlogse “Kultuurkamer” bestierde. Deze harde beschuldiging 
bleef ook voor Stam niet zonder gevolgen; de vijandigheid die hij 
in deze periode ervoer zou hem nog lang bezighouden. 
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“En toen bereikte ons (…) de uitnodiging voor Dresden. Mart 
Stam straalde helemaal van vreugde, enorm ongeduld kreeg vat 
op hem – een snel vertrek was geboden en zo gebeurde het!”1 
Zo herinnerde Olga Stam-Heller zich het enthousiasme van haar 
echtgenoot, toen hij voor een functie in het door de Sovjet-Unie 
bezette deel van Duitsland gepolsd werd. 
De situatie in deze Sovjettische Besatzungszone was wankel. Op 
Stunde Null was de Duitse staat opgehouden te bestaan en wat 
overbleef was economisch, politiek en moreel ontwricht. Het land 
werd gedemilitariseerd en gedenazificeerd. De Sovjets, die grote 
economische belangen bij de bezetting hadden, zetten hervor-
mingen in. Grondbezit werd onteigend en de industrie gecol-
lectiveerd, voorzover deze niet naar het moederland verdween. 
Omdat het maatschappelijk leven verstard bleek, werden progres-
sieve krachten bijeengebracht. De inzet van Stam was meer dan 
welkom. 
In maart 1948 reisden Olga en Mart voor een oriënterend 
gesprek naar Oost-Berlijn. Zij hadden toestemming van de 
Kommunistische Partei Deutschland (de latere Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, SED) gekregen om naar de SBZ te 
reizen en er is dan ook verondersteld, dat zij lid van deze partij 
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Afb. 27
bild bZ, 8 juni 1952.
Mart Stam (rechts) bereidt met drie vak-
genoten de beurs Die gute Gestaltung 
des Hausgerätes in Leipzig voor, 1950.
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waren geworden.2 Op 17 maart werden zij ontvangen door 
een afdelingshoofd van de Deutsche Zentralverwaltung für 
Volksbildung, Gerhard Strauss.3 Strauss was betrokken bij het 
zogeheten Denkmal Bauhaus en bij pogingen om deze kunst-
school nieuw leven in te blazen. Hij keek verbaasd op: “Een 
boomlange man, vergezeld door een kleine vrouw, kwam mijn 
kantoor binnen. Hij zei: “Ik ben Mart Stam. Het Centraal Comité 
stuurt me naar u. Ik wil u helpen bij de opbouw van het socia-
lisme. Wat kan ik doen? Waar kunt u mij gebruiken?””4 Het viel 
Strauss op dat het Duits van Stam erg vanuit zijn keel kwam. 
Het stond nog niet vast hoe zijn capaciteiten benut konden 
worden, temeer daar de bouw praktisch stil lag. Wel kampten de 
hogescholen met een tekort aan kader. Op deze kennismaking 
volgden gesprekken, waar Strauss met waardering op terugkeek: 
“Tijdens onze discussie-avonden bij mij thuis verklaarde Stam 
zijn ideeën, waaraan hij al gerefereerd had tijdens zijn bezoek aan 
het Beheer-kantoor. Wij waren zó onder de indruk van zijn concep-
ten, dat wij zijn benoeming tot directeur van de Kunsthochschule 
aanbevalen.”5 
Wat kan Stam tot deze stap hebben bewogen? Hij zag in 
Nederland weinig mogelijkheden voor zijn architectuur, omdat er 
een restauratieve sfeer heerste.6 Ook wist hij zich weinig popu-
lair en hij had kenbaar gemaakt, dat hij bij het IvKNO weg wilde. 
Mogelijk wilde hij zich opnieuw aan het kunstonderwijs verbinden 
uit een behoefte om zijn vormgevingsideeën uit te dragen. Zijn 
beleid had weinig steun gekregen, zodat hij wellicht hoopte dat hij 
in een ander politiek bestel meer armslag kreeg. Het feit dat een 
vriendin uit zijn jeugd, Ida Falkenberg-Liefrinck, de uitnodiging 
mede tot stand had gebracht, kan de doorslag hebben gegeven. 
Tijdens de voorbije oorlog had hij met haar in dezelfde verzets-
groep samengewerkt, al wisten zij dat destijds niet van elkaar.7 
Nu had zij zich in de SBZ herenigd met haar echtgenoot, die in 
een concentratiekamp gevangen had gezeten.8 Otto Falkenberg 
was inmiddels industrieminister van een van de deelstaten. 
Samen deden zij een beroep op Stam om het verwoeste land te 
helpen opbouwen.
Zo werden Olga en Mart in juni 1948 inwoners van de SBZ, twee 
jaar nadat Churchill het begrip ijzeren gordijn had gemunt.9 Zijn 
loopbaan kreeg een nieuwe wending, toen hij tot rector van de 
Akademie für Bildende Künste in Dresden benoemd werd. In 
afwachting van zijn indiensttreding konden zij enkele maanden 
bij Otto en Ida inwonen, in Oost-Berlijn.10

HET HERSTEL VAN DRESDEN
De Saksische hoofdstad had zwaar onder het oorlogsgeweld gele-
den. Het beruchte geallieerde bombardement van februari 1945 
had een vernietiging te weeg gebracht, waarvoor Harry Mulisch in 
Het stenen bruidsbed een wrange metafoor vond: “Aan de over-
kant van de Elbe, in het dal, lag er wat er van de stad restte: een 
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onafzienbare branding van puinhopen, beflard, besliert met witte 
nevel: een bruid, die haar sluier aan stukken had gescheurd bij de 
aanblik van haar vrijer.”11 
Bij de plannen voor herstel van deze verwoeste stad werd Stam 
betrokken. De desastreuse luchtaanval had een nieuwe steden-
bouwkundige visie meer dan ooit noodzakelijk gemaakt, maar ook 
voor de oorlog was al gepleit voor sanering van de overbevolkte 
binnenstad en de oude voorsteden, waar wantoestanden heersten. 
Begin 1946 had een prijsvraag talrijke voorstellen voor de weder-
opbouw voortgebracht, die zonder uitzondering op socialisti-
sche leest geschoeid waren. In het voorjaar werd deze variëteit 
getoond op Das neue Dresden, een tentoonstelling die meer dan 
een kwart miljoen bezoekers trok.12 De meeste inzenders zochten 
een compromis tussen traditie en moderniteit. Anderen negeer-
den de oude stadsplattegrond juist zoveel mogelijk en benutten 
de weidsheid van de ruïnevelden. Otto Reinhardts monumentale 
vormgeving was geïnspireerd op de erkers die de gevels van 
Dresden hadden verrijkt. Eberhard Neumann nam het drukste 
kruispunt van de stad onder handen. Zijn plan was echter niet 
levensvatbaar, omdat hij tussen de verkeerseisen en het res-
pect voor het verleden geen midden had gevonden. Eduard 
Schuchardt wilde de binnenstad tot een architectuur van glas 
en ijzer maken, hoewel juist deze materialen schaars waren. De 
meer ervaren Hans Hopp kwam met een even onorthodox plan, 
dat naar de Ville Radieuse van Le Corbusier verwees en door de 
Dresdenaren met kracht werd afgewezen. Al deze plannen hinkten 
op twee gedachten. De vernieuwde samenleving vroeg om een 
moderne stad en het verwoeste centrum om een utopistisch ont-
werp, maar voorzichtigheid en de bescheiden middelen voorkwa-
men een werkelijke breuk met het verleden. 
Tijdens de tentoonstelling overleed de stadsarchitect, Herbert 
Conert. Burgemeester Walter Weidauer nam nu afstand van diens 
behoudende visie: “Wat heeft de mens aan de traditie, wanneer hij 
daardoor in een keurslijf gestoken wordt, wanneer hij ongeriefelijk 
woont onder omstandigheden die ziekten in de hand werken. (…) 
Geen paleizen voor de rijken en hutten voor de armen, maar demo-
cratie in de woningbouw.”13 De gemeente zocht een compromis 
tussen de “burgerlijke” en “linkse” ontwerpen en presenteerde ook 
zelf plannen voor de wederopbouw op Das neue Dresden.14

Stam nam deel aan de prijsvraag.15 Twee jaar later werkte hij op ver-
zoek van de gemeente zijn visie op dit vraagstuk verder uit. Conerts 
opvolger Kurt Leucht vroeg hem deel te nemen in een ambtelijke 
denktank. Stams activiteiten in het CIAM, het Bauhaus, Frankfurt 
am Main en de Sovjet-Unie maakten hem tot een zwaargewicht. In 
zekere zin neutraliseerde Leucht hem met een plek in de werkgroep. 
Het gedachtegoed van het CIAM sloeg met name in het naoor-
logse Europa en Noord-Amerika aan. 
De vernieuwingsideeën kregen gestalte, maar ze werden vaak 
slecht begrepen. Strakke budgetten legden de uitvoering ervan 
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aan banden en vaak was er weerstand vanuit de plaatselijke 
bevolking. Stam, die zich voor een volkomen moderne opbouw 
van de binnenstad sterk maakte, paste de opvattingen van het 
CIAM in zijn ontwerp toe. In zijn ogen moesten de zwaarbe-
schadigde Altmarkt en Residenzschloss afgebroken worden om 
plaats te maken voor eenvoudige huizenrijen.16 De ruïnes van 
het Zwingerpaleis, de Hofkerk en de Semper Oper waren aange-
wezen om voor een groot cultuurpaleis te wijken. Dit plan werd 
door behoudende Dresdenaren als een “Generalangriff” op hun 
stad verworpen. Vooral Stams voornemen om de Semper Oper af 
te breken moest het ontgelden. De identiteit van de stad was in 
het geding, zodat de traditionalisten Leucht overhaalden om bij 
de burgemeester te interveniëren.17 Leucht legde het plan naast 
zich neer, dat de werkgroep op basis van de ideeën van Stam 
ontwikkeld had en dat door planologen in de gemeente en in de 
deelstaat positief ontvangen was. Hij kreeg rond juni 1949 een 
onderhoud met partijleider Walter Ulbricht. Deze verklaarde onder 
vier ogen dat Stam “eruit gesmeten moest worden, omdat Stalin 
hem er ook uitgesmeten had.”18 Om te beginnen werd Stams 
deelname aan de werkgroep, die hij inmiddels voorzat, beëindigd. 
Weidamer sprak zich vervolgens tegen Stams plan uit, waarop het 
ontwerp van Leucht richtsnoer werd. Het verzet tegen Stam, dat 
steeds sterk tegen de persoon gericht was, zou tot een weerstand 
tegen hem leiden. 
Hoewel de afwijzing van Stams ontwerp haast onvermijdelijk 
was, speelden ook minder voorspelbare gevoelens een rol. De 
ruïnes van Dresden waren namelijk aandenkens geworden, 
net zoals de gebouwen die na de inferno’s van Hiroshima en 
Nagasaki nog overeind stonden en door overlevenden beschermd 
werden. Dresdenaren maakten de restanten van hun stad tot 
symbool van de oorlogsverschrikkingen, die deze “onschuldige” 
stad door wraakzucht was ondergaan. In het belang van deze 
beeldvorming werd druk uitgeoefend om het getroffen centrum 
in staat van verwoesting te laten. Het herstel van Dresden was 
echter uit economisch belang onontkoombaar. 
Leucht had in de laatste oorlog ervaring met Albert Speers weder-
opbouwplannen opgedaan en zou later op het Ministerie voor 
Opbouw diens concepten opnieuw toepassen. In september 1950 
presenteerde hij een eigen reconstructieplan, waarvan de uit-
gangspunten meer dan tien jaar van kracht zouden blijven. Wel 
werd dit plan onder druk van de Russische bezettingsmacht aan de 
geleide economie aangepast, wat tot willekeurige onteigeningen 
leidde. Het herstel vond in socialistische stijl plaats, om afstand te 
nemen van het bourgeois verleden van de stad. De Semper Oper 
en het Zwingerpaleis werden herbouwd, andere monumenten 
juist neergehaald. Zo werden de ruïnes van de Sophienkirche, het 
Alberttheater en het Wackerbarth-paleis alsnog afgebroken. 
In het perspectief van deze onstuimige stedenbouwkundige ont-
wikkelingen waren de ideeën van Stam hun tijd tien jaar vooruit.19 
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AkADEMIE FüR bILDENDE küNSTE EN HOCHSCHuLE FüR 
WERkkuNST, DRESDEN

Zoals gezegd was Stam in maart 1948 naar de SBZ getrokken. Hij 
was niet de enige ontwerper die verwachtte, dat het functionalisme 
in deze arbeidersmaatschappij tot bloei zou komen.20 Zij hoopten 
hier hun ideeën over doelmatigheid en schoonheid toe te kunnen 
passen en modernistische ontwerpen op de markt te brengen.21 
Toch rees bij progressieve intellectuelen steeds meer twijfel over 
dit maatschappelijk stelsel. De communistische machtsgreep 
in Praag van februari 1948 die ook Karel Teige monddood zou 
maken, werd gezien als de zoveelste misdaad van Stalin. De bijna 
tachtigjarige Henriette Roland Holst dichtte:22 

“ Wat is er van u over,  
Socialisme, mijn liefste?  
Heel uw toover vervaalde.”

Toen Stam een maand later de uitnodiging aannam om het bestel 
van de kunstscholen in de SBZ op de vereisten van industrie en 
wederopbouw toe te snijden, werd hij gesteund door de bezet-
tingsmacht en de communistische partij. Deze partij veroverde 
steeds meer sleutelposities in het openbare leven en ging de 
politiek beheersen. Na rijp beraad vroeg Strauss Stam om rector 
te worden van zowel de Akademie für Bildende Künste als de 
Hochschule für Werkkunst, zodat hij de beide kunstopleidingen 
van Dresden kon laten fuseren. Stam ontwikkelde een indrukwek-
kend reorganisatieplan, waarin de vormgeving van meubels en 
huisraad centraal stond. Omdat dit plan ten koste van de geves-
tigde kunstpraktijk ging, reageerde de Assoziation der proleta-
risch-revolutionären Künstler beledigd. Tussen deze behoudende 
kunstenaars en de “kosmopolitischen Globetrotter” bleven bot-
singen dan ook niet uit. De Sovjets negeerden deze tegenstand 
echter en zetten zijn benoeming door.23 
Stam werd eerst als directeur van de Akademie für Bildende 
Künste aangesteld, op 15 december 1948. In een lange inaugurele 
rede lichtte hij zijn voornemens toe.24 Hij sprak zich tegen kunstvor-
men voor de elite uit. Volgens hem moest wie aansprekende kunst 
wilde scheppen, volkomen achter de politieke vernieuwing staan. 
Hij merkte ook op dat de eigentijdse kunstenaar geen idool wilde 
worden, maar een werker. Deze kunstenaar werd geacht de kunst 
van het verleden te kennen, ook die van het grootse verleden van 
Dresden, maar hij mocht niet vergeten dat deze kunst uit de oude 
maatschappij voortkwam. Het kwam erop aan om nieuwe kunst 
voor de nieuwe maatschappij te creëren en dus het oude in het 
nieuwe “aufzuheben”. Stam wees op de dubbele betekenis van het 
Duitse woord ‘aufheben’, namelijk ‘behouden’ en ‘opheffen’, wat 
door Friedrich Engels in een marxistisch verband is gebracht. 
Stam zag architectuur als een levensnoodzaak en dus als de 
meest omvattende en direct aan de werkelijkheid verbonden 
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kunst, als moeder van de kunsten. Omdat hij de architectuur 
dit primaat gaf, vond hij opnieuw kunstenaars tegenover zich. 
Hij verwachtte dat keramiek en sculptuur een belangrijker 
rol in de architectuur zouden krijgen. Daarbij stond hem een 
Gesamtkunsthochschule voor ogen, die praktisch gericht was. 
Hiervoor paste hij de ervaring van het Bauhaus toe.25 Hij wilde – 
opnieuw naar de ideeën van Johann Itten – de opleiding met een 
basisjaar laten beginnen. 
Binnen enkele maanden stagneerde Stams ingrijpende reorgani-
satie, tot verbazing van Strauss. Stam was de eerste maanden zó 
omzichtig te werk gegaan, dat studenten de school bezetten en eis-
ten dat hun nieuwe directeur zich liet zien. Hierop gaf zijn school-
bestuur hem meer speelruimte, al waren de middelen schaars. 
Pas na vertraging werd hij ook aan de Hochschule für Werkkunst 
benoemd.26 Eenmaal aan het roer ontsloeg hij daar meteen vier 
markante docenten, die hij ongeschikt vond. Als ontslaggrond 
voerde hij onder meer hun politieke verleden aan, maar tegelij-
kertijd benoemde hij een docente die in de nationaal-socialisti-
sche periode lid van de Kulturkammer was geweest.27

Van hogerhand beschermd werkte hij compromisloos aan nieuwe 
structuren en legde de school op autoritaire wijze zijn beleid op.28 
Hoewel hij heel hartelijk kon zijn, toonde hij weinig coulance 
wat de vakken of de discipline betrof.29 Ook bleek hij erg over-
tuigd van zijn eigen gelijk. Afwijkende meningen bestreed hij 
met machtspolitiek. Er stond hem een helder doel voor ogen. De 
beide kunsthogescholen zouden fuseren onder de nieuwe naam 
‘b a u s c h u l e . Staatliche Hochschule für freie und industrielle 
Gestaltung’, al werd er geen architectuur onderwezen.30 
In februari 1949 stelde hij voor om een beter geschikt schoolge-
bouw in de buitenwijk Hellerau te betrekken.31 Locale kunstenaars 
vatten dit plan echter op als een tactische zet tegen het acade-
mieprincipe en hun eigen meesterateliers. Zij zagen niets in de 
leiding van de “bureaucraat” Stam, betoogden dat het wezen van 
de academie en de beeldende kunst in het geding waren en dat 
het socialisme geen utopie mocht blijven.32 Stam had zich inder-
daad uitgesproken tegen het klassieke academiemodel en de 
cultus rond kunstenaars, die burgerlijke schilderijen maakten. Hij 
verwachtte veel van schilderscollectieven die grote muurschilde-
ringen voor publieke ruimten realiseerden. 
Stam liet een oproep uitgaan om steun voor de nieuwe hoge-
school te krijgen.33 Ook vroeg hij kunstenaars om er te komen 
doceren. Aan de activistische kunstenaar John Heartfield, die hij 
als grafisch docent wilde aantrekken, schreef hij op 4 oktober 
1949: “ongeveer een jaar geleden hebben ook wij ons werkterrein 
in het westen (nederland) met genoegen in de steek gelaten, om 
ons hier aan de grote opgaven van de democratische nieuwe 
opbouw te wijden. wij zijn er volledig op gericht, de opvoeding 
van de volgende artistieke generatie nieuw vorm te geven en 
zijn er van overtuigd, dat ook zij daarbij een wezenlijke bijdrage 
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kunnen leveren.”34 Naast Heartfield probeerde hij, net zo tever-
geefs, en bloc docenten van de Oost-Berlijnse Hochschule für 
angewandte Kunst te benoemen. 
Ondanks de politieke steun mislukte Stams reorganisatie. De 
SED-afdeling Dresden werkte de fusieplannen tegen, wat uit-
liep op een confrontatie die zodanig uit de hand liep dat er werd 
ingegrepen.35 Strauss besloot in overleg met Stam tot zijn over-
plaatsing.36 Eerst werd een post op de Bauhochschule in Weimar 
overwogen, maar de keuze viel tenslotte op de zojuist genoemde 
Oost-Berlijnse onderwijsinstelling. Stam werd in mei 1950 naar 
deze kunsthogeschool overgeplaatst, “waar hij zich met zijn onge-
twijfeld aanwezige grote bekwaamheden
beter ontwikkelen kan dan in Dresden”, aldus een ambtelijk rap-
port uit maart van dat jaar.37 Deze verbazingwekkende benoeming 
is een teken, dat de SED onderling verdeeld was.38 De nieuwe 
politieke lijn – waarover later meer – was nog niet volledig door-
gevoerd. Stams tweede kans kan echter ook uit het gebrek aan 
geëngageerd kader worden verklaard.39

Tijdens zijn verblijf in Dresden had Stam een architectonisch plan 
ontwikkeld voor het Kulturpark voor Böhlen uit 1949.40 (afb. 85) 
Dit complex, een cultureel gebouw, een nutsgebouw en een park, 
was een gift van de Russische regering aan de werknemers in de 
zware industrie van dit Saksische stadje, maar in feite alleen voor 
partijleden bedoeld. Minister-president Otto Grotewohl hield per-
soonlijk toezicht op het project. De maquette van het Kulturhaus 
werd in hetzelfde jaar geëxposeerd op de in Dresden gehouden 
II. Deutschen Kunstausstellung. Het ontwerp bleef onuitgevoerd 
en werd pas decennia later in de DDR gepubliceerd.41 De “drive-in 
shelter”, zoals het theater vanwege de ondergrondse parkeerge-
legenheid en de ‘zwevende’ façade genoemd is, verwijzend naar 
de verwerpelijke Amerikaanse cultuur. Ondanks zijn klassieke 
verschijning gold het Kulturhaus als een toonbeeld van forma-
lisme in de architectuur.42 Dit begrip formalisme zou grote lading 
krijgen, zoals zal blijken. 

Tot nu toe had de SED Stams kwaliteiten op prijs gesteld, maar 
de controlecommissie van de partij begon nu zorgen over zijn 
politieke stellingname te uiten: “Tegenover deze zeer positieve 
successen van kameraad Stam staat zijn opstelling tegenover de 
partij, die individualistisch is (…). De begrippen partijdiscipline 
en partijverbondenheid zijn niet zo sterk ontwikkeld bij kameraad 
Stam dat hij besluiten, waarmee hij het niet eens is, desondanks 
uitvoert.”43 Bij deze agitatie werd de burgerlijke afkomst van Stam 
keer op keer tegen hem gebruikt. 
Stam-Heller heette vanwege haar joodse afkomst een “buiten-
maatschappelijk element”.44 In de DDR was een onverholen 
anti-semitisme opgeleefd. 
Een jaar later sprak een rapport van zijn opvolger, Fritz Dähn, 
nog duidelijker taal. Op het moment van schrijven was Stam 
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overigens al langer dan een jaar uit Dresden weg. Uit het rapport 
‘Beurteilung über Professor Stam’:45 

“ De consequentie, die hij bij het begaan van de op zich ver-
keerde, eenmaal ingeslagen weg aan de dag legde, laat de 
conclusie toe dat hij geleid werd door een betweterij op zijn 
vakgebied, die stellig uit zijn burgerlijke afkomst voorkomt, 
die vandaag de dag nieuw ingeslagen wegen als op zijn 
vakgebied ontoegankelijk beschouwt en het eigenlijk als zijn 
missie ziet om vanuit zijn perspectieven cultuurbehoudend te 
werken, een kortsluiting, die opnieuw zijn ideologische ondui-
delijkheden zichtbaar maakt. Aanzetten voor een vaststelling 
dat Prof. Stam na een serieuze discussie de keuze kan maken 
voor de nieuwe weg van de kunstontwikkeling, zijn niet aan-
wezig, omdat zijn stellingname zo in zijn wezen verankerd is, 
dat een loslaten van dit standpunt niet mogelijk is, zonder dat 
hij tot zelfverloochening overgaat (…). De speciale opvatting 
op zijn vakgebied, vanuit zijn opleiding gezien was bij hem 
zo specifiek reformistisch op het Bauhaus georiënteerd, dat 
deze vanzelfsprekend door ons vandaag de dag niet langer 
als acceptabel kan worden gezien. Hij heeft zich met deze 
specifieke geestelijke en modernistische houding in oppositie 
gesteld tot onze democratische nieuwe opbouw en boven-
dien is hij natuurlijk met dit gedeelte van zijn leeropdracht in 
conflict geraakt, waarbij hij vanuit andere artistieke perspec-
tieven aan de oplossing van onze huidige taken gewerkt heeft 
(…).”

Dähn concludeerde dat zijn voorganger niet voor nieuwe ontwik-
kelingen in de kunst had opengestaan maar zich achter zijn opvat-
tingen had verschanst, omdat hij niet van mening kon veranderen 
zonder zichzelf daarbij te verloochenen. Niet voor het eerst werd 
Stams karakter in diskrediet gebracht. 

HOCHSCHüLE FüR ANGEWANDTE kuNST bERLIN-WEISSENSEE, 
OOST-bERLIjN 

Op 1 mei 1950 werd Stam benoemd tot directeur van de Hochschüle 
für angewandte Kunst Berlin-Weissensee die vier jaar eerder in 
deze arbeiderswijk was gesticht, oorspronkelijk als Kunstschule des 
Nordens. De kunstopleiding telde meer dan zeshonderd studenten 
en er doceerden kunstenaars van naam.46 Ook ging hij leiding 
geven aan het Institut für industrielle Gestaltung, dat anderhalve 
maand eerder was opgericht en aan deze school verbonden was.47 
Nog maar onlangs had West-Berlijn een maandenlange blokkade 
door de Sovjets doorstaan. Ook was nog geen jaar geleden de 
Duitse Democratische Republiek (DDR) uitgeroepen. 
Stam werd gevraagd om de kunstnijverheidsopleiding met de 
Academie voor Beeldende Kunsten te laten fuseren. In het kader 
van deze operatie was voor hem een belangrijke taak weggelegd: 
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“Voor de Hochschule für angewandte Kunst in Berlijn wordt een 
nieuw doelmatig gebouw neergezet. Voor de bouwwerkzaamhe-
den in 1950 is DDM 600.000,– gereserveerd. Aan de Hogeschool 
zal een onderwijs- en onderzoeksinstituut voor industriële vorm-
geving met afdelingen voor keramiek, huishoudelijke apparaten, 
meubels en textiel worden ingericht.”48 Stams uitbreidingsplan 
voor het schoolgebouw, het “Massenaufbauplan”, verdween na 
een inspraakronde in een la, wat hem ontgoocheld moet hebben. 
De hogeschool zou onder zijn leiding een hoog artistiek peil berei-
ken. Deze kwaliteit blijkt bijvoorbeeld uit de aantrekkelijke beurs-
stand die de school in 1950 voor een glasfabrikant produceerde.49 
Hij richtte in hetzelfde jaar het Grundlagenstudium op, dat boven 
de vakken stond.50 Dat hij de aula van de school van marmeren 
reliëfs voorzag die Marx, Engels, Lenin en Stalin voorstelden, was 
waarschijnlijk niet meer dan een plichtpleging.51 Stam stond niet 
achter deze communistische koers, omdat hij inzag dat de mens 
zich alleen in vrijheid kan ontplooien. Hij had zich desondanks in 
de SBZ gevestigd, omdat hij hier zijn idealen hoopte te verwezen-
lijken, zoals hij eerder in de Sovjet-Unie steden wilde bouwen. 
Stam heeft zich vervolgens op de ontwikkeling van het Institut 
für industrielle Gestaltung geconcentreerd. Als functies van deze 
instelling zag hij: “Het instituut documenteert, stelt een collectie 
toonmodellen samen, geeft onderzoeksopdrachten en adviseert 
bedrijven over productinnovatie.”52 Inderdaad werden allerlei naar 
buiten gerichte activiteiten ontplooid. Stam kreeg een advise-
rende taak in tal van stuurgroepen en commissies. Zijn expertise 
werd erg gewaardeerd door de bedrijven en instellingen waar-
mee hij samenwerkte. 

De cover van Bild BZ van 8 juni 1952 toont Stam met drie vak-
genoten op de beurs Die gute Gestaltung des Hausgerätes in 
Leipzig.53 (afb. 27) De kop luidt: “Wie sollen unsere Möbel ausse-
hen?” Een collega van de Deutsche Bauakademie, die bij de natio-
nale traditie van ambachtelijkheid wilde aansluiten, laat weten 
dat design de “Volkskunst” aantast. Bild BZ, een bijlage van het 
grootste Oost-Duitse dagblad Berliner Zeitung had de nieuws-
waarde van de foto goed ingeschat. 
Met de oprichting van de beide Duitse republieken in 1949 had de 
macht in de DDR zich geconsolideerd. In navolging van het “grote 
voorbeeld” ontstond een totalitair systeem.54 Nu de natie zich met 
de Sovjet-Unie verbond en de druk van de Koude oorlog sterker 
werd, maakte het pluralisme in de kunstopvattingen plaats voor 
het sociaal realisme, een monumentale kunststroming die zich 
op klassieke en realistische tradities baseerd.55 Vanaf september 
1947 hadden de westerse communistische partijen deze richting 
verbreid, die al vijftien jaar eerder in de Sovjet-Unie was ontstaan, 
zoals Stam daar had ondervonden.56 Kunstenaars moesten zich 
aanpassen aan het socialisme of als autonoom kunstenaar een 
bestaan opbouwen, waarbij het laatste weinig perspectief bood. 
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Ook de toegepaste kunst moest de communistische staat hel-
pen opbouwen. Het beleid voor de industriële vormgeving 
laveerde tussen functionalisme en traditionalisme, zoals dat 
ook in het vooroorlogse Duitsland het geval was geweest. Een 
“cultuurstrijd” barstte los, zodat design een voortbrengsel van 
de stervende kapitalistische cultuur ging heten. Dit conflict, 
dat eerder politiek dan artistiek van aard was, zou zich op de 
“Formalismusstreit” toespitsen.57 
Zoals gebruikelijk werd deze campagne met smadelijke artike-
len begonnen. Het hoofd van de Informationsverwaltung van de 
Sowjettische Militäradministration, Alexander Dymschitz, gaf de 
aanzet. Zijn artikel in de Tägliche Rundschau uit november 1948 
heet ‘Über die formalistische Richtung in der deutschen Malerei’, 
waarmee dit begrip gemunt werd.58 Terwijl culturele exponenten 
als Bertolt Brecht, Ernst Busch, Hanns Eisler en Kurt Schwaen 
vrijwel ongemoeid werden gelaten, nam de kritiek op de Berlijnse 
hogeschool toe. In maart 1950 schreef een hoge ambtenaar over 
kunstwerken die op deze school gemaakt werden en “die zon-
der meer tot het terrein van de ontaarde kunst gerekend kunnen 
worden.”59 Stam werd als formalist tot vijand verklaard. Zeven 
docenten verlieten de school, nadat hen verweten was dat hun 
werk burgerlijk of reactionair was. 
Ulbricht wees de “kosmopolitische Bauhausideale” van Stam 
steeds openlijker af.60 Hij noemde het Bauhaus kapitalistische 
import uit Amerika. Op zijn beurt wees Stam handwerkproduc-
ten af als voorbeeld voor design. Voor hem was de industriële 
vorm “De laatste vorm, het laatste resultaat en de laatste keuze 
uit zijn totale reeks van probeersels (…) – wij willen een laatste 
vorm – een industriële vorm.”61 Hij argumenteerde: “Ik ben er van 
overtuigd, de eenvoudige arbeider – hij heeft begrip, hij heeft een 
aangeboren waardering voor werk, voor het praktische en wikte 
en woog met als inzet exacte en zuivere arbeidsresultaten. Zo 
meen ik vandaag de dag een grote positieve ontwikkeling voor 
het industriële product te mogen verwachten.” 
Een volgend beschadigend artikel, ‘Wege und Irrwege der moder-
nen Kunst’, verscheen in januari 1951 onder het pseudoniem N. 
Orlow, waar een schrijverscollectief onder leiding van een hoge 
Russische ambtenaar achter schuil ging. Zij wezen de kunst van 
docenten als Herbert Behrens-Hangeler, Arno Mohr en Horst 
Strempel als “subjectivistisch” en “nihilistisch” af, omdat dit niet 
optimistisch de socialistische idealen uitdroeg:62 

“ De realistische ontwikkeling wordt verstoord door de invloe-
den van formalistische schilders, die in de beeldende kunst 
van de DDR leidende posities innemen. (...) Ieder normaal 
mens zal zodanige kunstwerken zonder aarzelingen als maat-
schappij vijandig en onesthetisch karakteriseren. Objectief zijn 
zij op de  v e r n i e t i g i n g  v a n  d e  s c h i l d e r k u n s t  
in de DDR, op haar liquidatie gericht.”
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Vijf dagen later werd dit artikel door ambtenaren, kaderleden van 
de partij, docenten en de directeur van de hogeschool besproken. 
Uit de notulen:63 
 

“ Prof. Mart Stam:  
Het ging er om in een reeks van blaadjes het principe van de 
school te ontwikkelen. Ik ben verder de overtuiging toege-
daan, dat het belangrijk zou zijn, een aantal van de belangrijk-
ste kameraden uit te nodigen (misschien minister-president 
Grotewohl (…)). Wij willen in het schoolgebouw een tentoon-
stelling van werken van studenten en docenten maken. Ik ben 
echter van mening, dat men de belangrijkste kameraden een 
inkijkje in onze manier van werken zou moeten geven, zodat 
deze dingen niet altijd weer ter sprake worden gebracht. Er 
moet een weg van het vertrouwen gevonden worden.”

 
Stam toonde zich compromisbereid en liet weten dat men niet “zo 
onverzoenlijk discussiëren mocht.” Zijn opponenten bleven echter 
op een confrontatie aansturen, zodat de situatie verscherpte.64 
De perscampagne werd wekenlang voortgezet. Stam werd in 
Neues Deutschland – het belangrijkste propagandablad van de 
SED – opnieuw verweten, dat hij in de traditie van het Bauhaus 
was blijven steken.65 De hetze kreeg het karakter van een partij-
politiek beladen machtsstrijd.66 Een cummulatiepunt was de Vijfde 
Zitting van het Centrale Comité van de SED, half maart. Nadat de 
hogeschool tot een bolwerk van formalisme was verklaard, kwam 
ook Ulbricht met een veroordeling, waarvoor hij de rede van een 
partijgenoot onderbrak: “Er waren al vóór Hitler ontaarden.”67 Ook 
het SED-bestuurslid Ernst Hoffmann voerde het woord:68 

“ Kameraden!  
(…) Men kan stellen, dat de artikelen van Orlow het effect 
hadden van een bazuinstoot en in de formalistische muren 
van Jericho al een aanzienlijke bres hebben geslagen. Bij 
onze kameraden kunstenaars was er sprake van een plotse-
ling beledigd zijn, een volstrekt onzakelijk omgaan met het 
probleem, en in het gebruik van kritiek en zelfkritiek toonden 
zij onderling grote ideologische onduidelijkheden. De school-
directeur, onze kameraad Stam is een formalist; daarom 
kan hij ook niet de woordvoerder zijn van de wijze waarop 
een realistische ontwikkeling van de kunsten op deze school 
gestalte krijgt. 
(…)  
De docenten zijn niet helemaal eerlijk, zij verklaren: “De arbei-
ders begrijpen al, wat wij vorm geven!” En zij verwijten ons: 
“Jullie onderschatten de arbeiders; wij hebben de proef op de 
som genomen; de arbeiders vinden onze schilderijen goed!” 
Kameraden, hier is de vooropgezette bedoeling te herkennen 
om burgerlijke ideologieën in de arbeidersklasse ingang te 



299

Achter het IJzeren GordIJn 

doen vinden. Men heeft kunnen vaststellen, dat na een korte 
discussie de arbeiders het formalisme en zijn vijandige rol 
zeer snel herkenden, wanneer men met hen over het ware 
karakter van bijvoorbeeld een groene hemel, rode bomen of 
okergele gezichten van meisjes sprak, zoals ze op deze school 
werden geschilderd.”

Na een uitgebreide discussie over kunstconcepten werd het 
besluit ‘Gegen den Formalismus in Kunst und Literatur, für eine 
fortschrittliche deutsche Kunst’ aangenomen, waarmee de nieuwe 
partijlijn tegen het formalisme werd vastgesteld. 
Stams afvalligheid maakte hem niet langer geschikt om namens 
de hogeschool over het kunstbeleid het woord te voeren. 
Bovendien werd zijn weigering om in de school militaire oefe-
ningen te houden in deze tijd van toenemende politieke span-
ning – de Koreaanse Oorlog was in volle gang – als muiterij 
ervaren.69 Er bleek geen verzoening mogelijk. Medewerkers 
van de school en het aangesloten instituut werden maanden-
lang geïntimideerd, Mart en Olga geregeld geschaduwd, 
onderzoeksopdrachten gesaboteerd. Er volgden huiszoekingen, 
beschuldigingen van spionage en aangiften op grond van het 
stigma “entartete Kunst”. 70 
De culturele afdeling van het Centrale Comité overwoog in 
maart 1952 om hem af te kopen. In dezelfde maand bemoeide 
Ulbricht zich persoonlijk met zijn ontslag.71 Op de conferentie 
‘Fragen der Innenarchitektur’ voerde hij het woord, bij gelegen-
heid van een prijsvraag voor meubels onder studenten van de 
Deutsche Bauakademie. Hij hield Stam verantwoordelijk voor de 
productie van “kasten met allerlei vakjes en laatjes (…) die met 
schoonheid niet het geringste te maken hebben.”72 Hij vervolgde: 
“Deze meubels zijn geschikt voor West-Berlijners, maar niet voor 
onze werkende klasse.”73 Zelf als meubelmaker geschoold, riep 
hij Stam op om bij het beste werk van ambachtslieden aanslui-
ting te zoeken.74 Deze pareerde dit appèl met een nieuw pleidooi 
om industrieel te denken, waarmee hij in politieke zin zijn dood-
vonnis tekende. 
Kort daarop splitste het Centrale Comité van de SED het Institut 
für industrielle Gestaltung van de hogeschool af.75 Het werd een 
staatsinstelling en ging Institut für angewandte Kunst heten. Na 
deze zoveelste nederlaag richtte Stam protestbrieven aan zowel 
ministerpresident Grotewohl als het Politbüro, waarop hij op 22 
september 1952 een huisverbod kreeg dat hem de toegang tot de 
school ontzegde.76 Deze gedwongen vakantie leidde zijn ontslag 
in.77 “Niet langer overbrugbare tegenspraken tussen de opvat-
tingen van Mart Stam en die van de cultuurpolitiek van partij 
en regering”, zo luidde de officiële ontslaggrond.78 Ook solidaire 
docenten moesten het veld ruimen. 
Daarop gaf Stam Olga telefonisch aanwijzingen over documenten, 
die beslist uit de directiekamer meegenomen moesten worden.79 
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Toen zij elkaar troffen, zag hij lijkbleek. Enkele weken later schreef 
hij Willem Sandberg over zijn plan om naar Nederland terug te 
keren:80 

“ Berlijn 5.11.52 
 
Wil –  
 
Het is alweer enkele weken geleden, dat we je geschreven 
hebben. ’t Is daarom goed je nu even te laten weten, dat onze 
plannen steeds konkreter worden.  
Wij hebben ons thans hier uit het werk teruggetrokken en wij 
hebben het nodige ondernomen om de toestemming voor de 
terugreis te krijgen. Maar de beambtenwereld is overal zeer 
ondoordringbaar en ’t kan nog wel enkele weken duren.  
Ook voor het transport van onze inboedel hebben wij de 
nodige stappen gedaan – dit zal vermoedelijk vlot gaan, daar 
er een geregelde vrachtdienst Holland-DDR bestaat.  
We zijn nu bezig met materiaal door te zien en te ordenen 
of op te ruimen, waaraan we jarenlang niet hebben kunnen 
doen bij gebrek aan tijd.  
Daarbij kregen we veel in handen en kwamen weer vele her-
inneringen levendig in ons op.  
Hoe staat het met de federatie? Het blad zal wel niet meer 
bestaan? En de verschillende vakgroepen, de GKF en de schil-
dersgroep? 
Ook interesseert het me hoe het met de opdrachtencommis-
sie is waar Campendonk ook zitting in had. Een dergelijke 
commissie het ik ook in Dresden opgebouwd en thans is er 
bepaald, dat in alle grotere steden zulke commissies gevormd 
worden. 
Verder kwamen we verslagen tegen van vergaderingen in  
den Haag voor het oprichten van een Academie-voor-de- 
industriele-vormgeving; dat was toen nog onder het 
voorzitter schap van de heer Cool. Wat is van deze plannen 
gerealiseerd? Of is alles weer in de doofpot gekomen?  
Van Goed Wonen hebben we iets gemerkt, daar we het 
blaadje regelmatig ontvingen. De toonzalen op het Rokin 
bestaan dus nog steeds en ik heb de indruk, dat ze zich 
gaande houden? ‘k Ben zeer benieuwd naar het niveau.  
(…) 
Wanneer ik zo de vele uitingen der laatste jaren in de verschil-
lende landen bekijk dan heb ik aan de ene kant het gevoel, 
dat het niveau ontbreekt, de culturele ontwikkeling, het sub-
tilere van het gevoelsleven – om de werkelijk moderne uiting 
te ondergaan en te aanvaarden. Aan de andere kant heb ik 
ook het gevoel, de indruk, dat we ons te weinig de opgave 
stellen voor de eenvoudige mens produkten te scheppen, en 
dat we te weinig de weg zoeken om invloed te krijgen op de 
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vormgeving van die eenvoudigste voorwerpen uit ’t dagelijks 
leven. 
(…)  
Laat ons even, door een ansichtkaart aan ons adres of 
door een paar regels aan het adres van een oude zakelijke 
relatie in Westberlijn (fa. Anton Lorenz, Berlin Tempelhof, 
Schaffhausenerstrasse 5) weten, dat je onze brieven hebt 
ontvangen.  
(…) 
 
gegroet 
 
Mart en Olga” 

Stam liet zijn ontslag onvermeld, wat doet vermoeden dat hij met 
censuur rekening hield. 
In een volgende brief gaven zij Sandberg te kennen, dat hun 
financiële middelen uitgeput waren.81 Volgens Gerrit Oorthuys 
was Stam tijdens een verhoor te verstaan gegeven, dat hij een 
aanklacht riskeerde die voldoende grond bood om hem op trans-
port te zetten.82 Omdat hem de directe reis naar Nederland onmo-
gelijk was gemaakt, vroeg hij reisvisa voor Tsjechoslowakije aan 
en onvluchtte de DDR via Praag.83 Na veel moeite slaagden Olga 
en hij erin om op Nieuwjaarsdag 1953 uit de DDR te vertrekken, 
“ziek aan lijf en ziel.”84 
Met Stams vertrek hield de zelfstandige programmering van de 
kunsthogeschool op.85 Hij was niet de eerste directeur van deze 
kunstschool, die op gedwongen vakantie gestuurd werd en ook 
zijn opvolger zou in ongenade vallen. 

De grote rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten maakte, dat de Koude Oorlog het dagelijks leven in de 
twee machtsblokken nog sterker beïnvloedde dan de Tweede 
Wereldoorlog.86 Toen Stam vertrok naar wat de DDR zou worden, 
kon hij niet verwachten dat zijn wereldbeeld zou worden beproefd 
in dit land, dat steeds meer in de greep van deze oorlog raakte. 
In Strauss’ beleving was Stam door zijn omgang met El Lissitzky 
een van de meest oprechte communisten geworden.87 Ook andere 
Oost-Duitsers herkenden in hem een communist: “Geleidelijk 
groeide bij hem het besef dat de wetenschappelijke grondslag 
van zijn werk in het marxisme-leninisme lag”, schreef de Oost-
Duitse architectuurhistoricus Adalbert Behr bij gelegenheid van 
Stams tachtigste verjaardag.88 Om te vervolgen: “Tegelijkertijd 
bestreed hij in woord en geschrift conservatieve architectuur-
opvattingen, die onder het teken van fascisme en nationalisme 
destijds [jaren dertig, SJ] ook in Nederland een aanzienlijke rol 
speelden. (…) Alle wezen hem als oprechte communist af.”89 
Dat de SED het sociaal realisme omarmde, moet Stam onaange-
naam verrast hebben. Omdat zijn esthetische opvattingen deze 
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politiek doorkruisten, ging hij “West-immigrant” heten.90 Volgens 
Oorthuys was Stam in deze situatie niet in zijn element: “Een 
teken van zwakte bij hemzelf is dat hij nooit zo een felle aanval zal 
doen op de monumentale stijl van het socialistisch realisme als 
eerder bijvoorbeeld op de Amsterdamse school.”91 Maar achter de 
Amsterdamse School had geen Stalin gestaan. 
In 1952 werd Stam in de DDR tot “Unperson” verklaard en zijn 
werk uit het collectieve geheugen verbannen. Zo wordt hij in het 
overzichtswerk Kunst der DDR 1945–1959 uit 1982 niet genoemd, 
al had hij in de beschreven periode de twee belangrijkste kunst-
hogescholen van het land geleid. 
Na zijn vertrek doorstond dit land ernstige crises, zoals de 
neergeslagen volksopstand van juni 1953. Het regime bleef de 
Sovjet-Unie onvoorwaardelijk trouw.92 Het stalinistische model 
dat de zware industrie voorop stelde, bleek echter voor de Duitse 
geavanceerde economie verouderd. De consumptie-industrie 
bleef achter en de economie liep terug. De DDR verloor daardoor 
aan geloofwaardigheid, temeer daar West-Duitsland zeer welva-
rend werd. 
Pas in 1976 verbrak Strauss het stilzwijgen met zijn lezing ‘Mart 
Stam und sein früher Versuch, Traditionen des Bauhauses in 
der DRR schöpferisch aufzunehmen’.93 Deze rede hield hij op 
een internationaal Bauhaus-colloquium. In zijn ogen had Stam 
te weinig souplesse getoond, zodat zijn standvastigheid zich 
tegen hem had gekeerd. Strauss prees deze “Pionier der ersten 
Stunde” wel en noemde de Hochschüle für angewandte Kunst 
Berlin-Weissensee de Oost-Duitse nakomeling van het Bauhaus.94 
Volgens hem waren veel studenten van Stams kwaliteiten over-
tuigd gebleven.
Tijdens een debat over de geschiedenis van deze Berlijnse oplei-
ding, dat twee decennia later gehouden werd, kwamen de deelne-
mers er nog steeds niet uit. Zo merkte een inleider op: “Wat kon 
een wereldburger van de moderne tijd, die bij de opbouw van het 
socialisme wilde meehelpen, überhaupt met de ‘Nationale kwes-
tie’ beginnen, en wat moesten patriotten van de Duitse eenheid 
die op Moskou georiënteerd waren, al met een Nederlander 
beginnen?”95 
Stam was bij een machtsstrijd op hoog politiek niveau betrokken 
geraakt. Zijn initiatieven voor goede industriële vormgeving en 
zijn modernistische pedagogiek hadden al snel de weerzin van 
het Kremlin gewekt, omdat zij niet in de cultuurpolitiek pasten.96 
Zijn benadering werd het doelwit van agressieve kritiek, zodat 
zijn situatie in de opvatting van architectuurhistorica Simone Hain 
tenslotte haast traumatiserend moet zijn geweest.97 Deze erva-
ring had volgens haar niet alleen een breuk in zijn loopbaan tot 
gevolg, maar ook psychisch letsel dat hem tot in zijn wezen aan-
tastte. Dit beeld is zwaar aangezet, evenals de sadeaanse dubbel-
rol die zij Stam toebedeelt: in Dresden sprak zij getuigen, die hem 
veertig jaar na dato als een kille dader zagen, terwijl die in Berlijn 
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warme herinneringen aan dit slachtoffer van de Stalinistische 
cultuurpolitiek hadden. In feite onderging hij in beide steden de 
willekeur van de steeds machtiger SED. 
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In de eerste dagen van 1953 waren Mart en Olga Stam naar 
Amsterdam teruggekeerd. Toussie Salomonson-Keezer, de echt-
genote van Hein, haalde hen van het Centraal Station op. Deze 
vrienden boden hen enkele maanden onderdak. Stam was eens 
te meer door zijn ervaringen teleurgesteld. Hij maakte een aange-
slagen indruk, zodat Olga hem haar “verlamde adelaar” noemde.1 
Later liet zij terugkijkend op deze bewogen tijd haar emoties de 
vrije loop: “Ons viel een onfortuinlijke en wanhopige situatie van 
verlating en armoede ten deel.”2 Een herinnering van Lotte Stam-
Beese bevestigt dit beeld: “Toen [Stam] terugkwam en ik hem in 
de vakgemeenschap nog eens terug zag kon ik wel huilen; er was 
iets met hem als mens gebeurd dat ik niet kon bevatten. Er was 
misschien iets in hem stuk gegaan en zijn idealistische levensbe-
schouwing was waarschijnlijk nu zo ondermijnd dat hij geen basis 
meer had om op te staan.”3 

Stam wachtte een snel veranderend Nederland, dat een indus-
trienatie werd waarin de massaproductie een grote vlucht kreeg. 
Matiging van lonen en prijzen had de handelspositie versterkt. 
Tegelijkertijd was de maatschappij geleidelijk tot de vooroorlogse 
partijpolitiek en verzuiling teruggekeerd. 

25
IN HET AMSTERDAMSE 

Afb. 28
Prototype van een stoel, 1955
Collectie DAM 
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Ook de bouwkunst ontwikkelde zich dynamisch, al zouden er in de 
jaren vijftig en zestig minder architectonische mijlpalen tot stand 
komen dan tijdens het interbellum.4 Architecten als Alexander 
Bodon, Piet Elling, Jan Piet Kloos en Salomonson bleven de func-
tionalistische uitgangspunten trouw, zonder daarin dogmatisch 
te zijn.5 J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld kregen belangrijke opdrach-
ten, waarmee zij het vooroorlogse Nieuwe Bouwen echter niet 
voortzetten. De woningbouw bleef lang sober; voor alles moest 
de woningnood snel worden teruggedrongen. Strokenbouw met 
afwisselend hoog- en laagbouw werd een gangbare praktijk. 
Ondanks deze opleving stelde Stam vast dat weinigen op zijn 
strenge achitectuuropvattingen zaten te wachten. Een ongeda-
teerd citaat doet vermoeden hoe hij deze paradox verklaarde. Hij 
laakt de vervlakking van deze bouwstijl:6 

“ Men keert zich vandaag tegen het Nieuwe Bouwen. 
Nauwkeuriger uitgedrukt: men keert zich tegen de resulta-
ten van het Nieuwe Bouwen, zoals zij zichtbaar worden in 
de huidige vlakke, rechtlijnige, saaie doorsneebouwwerken. 
Terecht! Architectuur is geen routine, geen klakkeloos uiterlijk 
toepassen van vormen... Wie alleen de vormen van een eens 
vitale stijl of stroming in de bouwkunst toepast, pleegt geen 
architectuur, maar maakt (slechte) decors.”

Tussen de regels door valt te lezen, dat deze architecten zich 
hadden overgeleverd aan projectontwikkelaars en politici, die het 
functionalisme alleen uit opportunisme omarmden.
Ondanks zijn bitterheid bleek hij echter nog veerkracht te heb-
ben. Stam trad in dienst van het Amsterdamse architectenbureau 
Merkelbach en Elling en vestigde zich daarna zelfstandig, even-
eens in de hoofdstad. Hij nam grote opdrachten aan, werk van 
betekenis dat echter geen internationale uitstraling meer had. Dit 
hoofdstuk besteedt aandacht aan de architectuur waarmee hij 
zijn loopbaan afsloot en daarnaast aan zijn activiteiten voor het 
Stedelijk Museum en voor Goed Wonen, die hij hervatte. 

ARCHITECTENbuREAu MERkELbACH EN ELLING
Samen met Willem Sandberg zorgde Ben Merkelbach er voor dat 
Stam snel na zijn terugkeer aan het werk kon. Deze kon bij hem 
als chef de bureau terecht.7 Het bureau Merkelbach en Elling zou 
veel aanzien verwerven, voornamelijk als ontwerper van fabrie-
ken en kantoren, al werden er ook wooncomplexen gerealiseerd.8 
Dit op Keizersgracht 574 gevestigde bureau was middelgroot; 
er stonden tot 25 medewerkers op de loonlijst.9 Deze omvang 
typeert de schaalvergroting in de bouw, die destijds zijn beslag 
kreeg. Conventioneel opgezet, kende het bureau een strenge 
hiërarchie.10 Merkelbach had de goede naam en veel contacten, 
waarmee hij de opdrachten binnenhaalde. Elling werd meer en 
meer de projectarchitect.11 De twee botsten vaak. 
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Elling had als architect ongetwijfeld meer in huis dan Stam. Naar 
de mening van een medewerker, Dick van Woerkom, beet Elling 
zich echter in een strakke, grootschalige stijl vast, terwijl de archi-
tectuur van Stam gevoeliger en menselijker was.12 De beide archi-
tecten spraken elkaar na ideologische controversen niet meer en 
gingen elkaar demonstratief uit de weg. Van Woerkom wist ook 
nog, dat Stam categorisch weigerde om op het werk over zijn 
ervaringen in de Sovjet-Unie en de DDR te praten. Deze voelde er 
niets voor om zijn keuzes publiekelijk te verantwoorden. 
Hij kon ook bevestigen, dat Stam rookte noch dronk. Een vegeta-
riër was hij echter niet meer: “Stam hield van lekker eten, vooral 
van een goed stuk vlees. Van Olga moest-ie rauwkost eten. Ik 
herinner me nog goed hoe bij Merkelbach ze hem iedere middag 
z’n maaltje groente kwam brengen. Voorafgaand moesten er dan 
altijd kroketten gehaald worden.”13 
In later jaren kwam Van Woerkom Stam bij bijeenkomsten van 
de Bond Nederlandse Architecten nog wel tegen. “Hij bemoeide 
zich niet zoveel met de debatten, behalve als het over mensen 
als Klinger [Frank van Klingeren, SJ] ging, grote rotzooi vond 
hij dat. Ik herinner me nog een voor hem typerende opmerking: 
“Schrootjesplafonds.. waar is dat gvd nou weer voor nodig…”” 

Stam vond in het jaar van zijn terugkeer opnieuw aansluiting bij 
de werkgroep-Nagele. Hij zou zich op het bureau Merkelbach en 
Elling voornamelijk met dit project bezighouden.14 
Inmiddels was het ontwerp voor dit modernistische dorp in de 
tweede fase. Aldo van Eyk, Daniël van Ginkel, Merkelbach en 
Stam kregen hier grote invloed op.15 Zij maakten gebruik van het 
nieuwe model van een woonwijk: de wooneenheid, waarmee 
Pendrecht school had gemaakt. Deze eenheden vormen buurten, 
die weer wijken vormen en op dit laatste niveau worden gemeen-
schappelijke voorzieningen gebouwd. Het woongebied werd 
verkaveld en de voorzieningen rond een dorpsweide ingetekend, 
wat negen jaar in beslag nam, vooral als gevolg van onderlinge 
discussies. De opdrachtgever stond een landelijk dorp voor ogen, 
maar de ontwerpers vonden een scheiding tussen stad en platte-
land achterhaald. Zij wilden Nagele stedelijk behandelen, waarbij 
het gemeenschapsidee voorop stond. Merkelbach en Stam kregen 
opdracht om het plan van Mart Kamerling, dat in hoofdstuk 22 
ter sprake kwam, bij te stellen.16 Zij rangschikten de huizenrijen 
trapsgewijs, zodat alle bewoners uitzicht op het gezamenlijk erf 
kregen.17 
Rond deze tijd werd de werkgroep met leden van het heropge-
richte Opbouw verder uitgebreid. Van Eyck en Van Ginkel maakten 
het definitieve ontwerp dat in januari 1954 werd goedgekeurd, 
zodat een jaar later aan de bouw begonnen kon worden. Stam 
werkte in deze fase van het Nagele-project met Van Eyck en Mart 
Kamerling samen. In samenwerking met Wim van Bodegraven 
realiseerde hij hier arbeiderswoningen.18 
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In 1959 voltooide Louis van Gasteren de overheidsfilm Nieuw 
dorp op nieuw land, die het ontstaan van Nagele in beeld brengt. 
Het dorp Nagele gold als een model voor de stedenbouw, omdat 
er grote namen bij betrokken waren. 
Omdat de woningbehoefte op het platteland bleek mee te vallen, 
werd in eerste instantie slechts tweederde van het dorp gebouwd; 
pas eind jaren zestig volgde de voltooiing. Nadat twintig jaar 
later de woningmarkt instortte, werd van uitbreiding afgezien.19 
Tegenwoordig wordt Nagele als een belangrijke verworvenheid 
van het Nieuwe Bouwen beschouwd, maar het dorp maakt een 
vervallen indruk. 
Het architectenbureau Merkelbach en Elling werd in 1956 opge-
heven. Merkelbach, die een goed bestuurder was, was namelijk 
tot stadsbouwmeester van Amsterdam benoemd.20 Eerder had hij 
zich een belangrijk criticus van zijn voorganger en vriend Cor van 
Eesteren getoond, omdat deze architecten te weinig speelruimte 
zou geven. Merkelbach zou in oktober 1961 plotseling overlijden. 
Stam heeft zijn begrafenis niet bijgewoond, wat er mogelijk op 
wijst dat hij afstand tot zijn vakgenoten nam.21 

ZELFSTANDIG GEVESTIGD
Stam begon in 1956 met enkele projecten, die Merkelbach hem 
had toegeschoven, een eigen architectenbureau, Mart Stam 
Architect B.N.A. Hij kreeg een aandeel in het Wooncomplex Het 
Oosten in Geuzenveld.22 De hovenverkaveling van Frankendaal 
werd hier opnieuw toegepast. Aan Geuzenveld werkten ook 
Willem Dudok, Bernard Bijvoet, Jo van den Broek, Willem van 
Tijen en Theo Lammers mee. Oud was er eveneens voor bena-
derd, maar de bemoeienis van het Ministerie voor Wederopbouw 
en Volkshuisvesting was hem te groot.23 Oud zou in 1963 in het 
harnas sterven. 
Stam werkte als directie voerend architect mee aan de noord-oos-
telijke buurt, waar zowel hoog- als laagbouw gerealiseerd werd. 
De tien haakvormige hoogbouwcomplexen kregen stroken in 
de vier windrichtingen, met aan de westzijde loggia’s en aan 
de noordzijde bordessen met luifels. De verkaveling dwong tot 
verschillende woningtypen, maar gezien het lage economische tij 
bleek dit moeilijk te realiseren. 
Stam vertelde een redacteur van Goed Wonen tijdens een rondlei-
ding langs de hoogbouw: “Het is niet zo eenvoudig geweest (…) 
om in een blok als dit, in een haakvorm, twee soorten woningen, 
wat deze verkaveling eigenlijk vraagt, onder te brengen. Men is 
zo gauw geneigd de consequenties van de oriëntering over het 
hoofd te zien en meerdere slaapkamers aan de noordzijde maar 
te accepteren.”24 Uitzonderlijk genoeg wordt ook zijn kleurgebruik 
toegelicht: “Naast de in een frisse kleur gestoken geschilderde 
huisdeur kreeg de toegangsdeur tot de bergruimte een onopval-
lende kleur. Een voorbeeld van functionele kleurgeving. (…) De 
hoge blokken hebben eveneens kleuren. Het eerst bezochte blok 
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is groen, waarna de verschillende gamma’s een levendig effect 
veroorzaken. Een volgend blok heeft als hoofdtoon blauw. Ook 
daar geven de verschillende gamma’s van blauw een speels en 
levendig effect.” De stichting Goed Wonen richtte in dit wooncom-
plex een modelwoning in, die druk bezocht werd. 
Het ontwerp van de laagbouwwijk – vier naar Geuzen vernoemde 
straten met kleine woningen voor laagbetaalden – wordt aan hem 
toegeschreven, hoewel daarvoor het harde bewijs ontbreekt.25 

Stam bleef zich internationaal oriënteren. In 1958 nam hij 
deel aan de stedenbouwkundige ideeënprijsvraag Berlin-
Bundeshauptstadt.26 Uitgangspunt bij deze West-Duitse wedstrijd, 
die opvallend genoeg in de beide Duitslanden werd uitgeschre-
ven, was dat Berlijn ooit de regeringszetel van een herenigd 
Duitsland zou worden.27 Deze aanspraak werd in de DDR als 
een belediging ervaren. De opgave was concreet genoeg: een 
nieuwe hoofdstructuur voor het gebied tussen de Tiergarten en 
Alexanderplatz. De prijsvraag trok veel deelnemers aan. 
Het duo Alison en Peter Smithson werkte een ontwerp uit dat een 
resultante van hun stedenbouwkundige theorieën en experimen-
ten was.28 Als enigen hielden zij zich aan de opgave om de histori-
sche straten te ontzien. Zij ontwierpen tien meter hoge platforms, 
bedoeld voor het snelverkeer. Dit ontwerp stond volop in de 
belangstelling. 
Het ontwerp van Le Corbusier bracht zijn Ville Radieuse in herin-
nering.29 De zwaar beschadigde stad leek hem een ideale locatie 
om zijn utopistische ideeën te verwezenlijken. Vijf glazen kantoor-
torens van zestig verdiepingen zouden als bakens gaan dienen. 
Hij scheidde het voetgangers- en het snelverkeer en maakte grote 
delen van de stad autovrij om de natuur een kans te geven. De 
jury vond echter dat hij de historische stadsstructuur te weinig 
had gerespecteerd. 
Jaap Bakema en Jo van den Broek pasten de theorieën van 
het Nieuwe Bouwen vrijelijk toe in een ontwerp, waarin zij 
een nieuwe visie op het samenbrengen van stedelijke functies 
toonden en waarmee zij de stad een nieuwe identiteit wilden 
verlenen.30

Het winnende ontwerp van Spengelins, Eggelings en Pempelforts 
leek sterk op het stedenbouwkundige ontwerp voor Brasilia, dat 
recent was uitgevoerd.31 Zij wilden de Reichstag tot het centrum 
maken. Hans Scharoun, die lang bij de wederopbouw van Berlijn 
betrokken was, toonde een stadslandschap met “wooncellen” die 
als dorpen gedacht waren, zodat het “natuurlijk” oogte.32 Dit plan 
zou richtinggevend worden. 
Stam stond een groen Berlijn voor ogen. Ook in zijn ontwerp 
dient de Reichstag als oriëntatiepunt. Zijn inzending voor deze 
prijsvraag, waarvan negen tekeningen bewaard zijn gebleven, 
toont aan dat hij nog steeds op dit internationale niveau aan het 
stedenbouwkundige debat wilde deelnemen. 
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Ook nadat Walter Ulbricht in augustus 1961 tot de bouw van de 
Muur besloot, die de beide stadsdelen drie decennia lang zou 
scheiden, stimuleerden deze prijsvraagplannen nog lang het 
internationale stedenbouwkundige debat. Geen van de plannen 
zou echter een concreet vervolg krijgen.

Halverwege de jaren ’50 ging Stam deel uitmaken van de 
Studiegroep Functionele Grondslagen van de Woning, samen met 
anderen uit de analytische school zoals Merkelbach en Van den 
Broek.33 De werkgroep onderzocht op initiatief van het Rotterdams 
Bouwcentrum de woonfuncties, waarmee het thema van “Die 
Wohnung für das Existenzminimum” uit de beginjaren van het 
CIAM herontdekt werd. De resultaten werden getoetst door een 
grote delegatie van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 
en gepresenteerd op de reizende tentoonstelling Ieders huis, 
straks! Ook hier werd een modelwoning ingericht. Het onderzoek 
werd in 1958 afgerond, maar bleef lang ongebruikt. 
Na zijn bijdrage aan Wooncomplex Het Oosten voerde Stam in 
Amsterdam nog vier grote projecten uit en nu op eigen naam: 
twee kantoorgebouwen en evenzoveel woonflats. Het meest in 
het oog springend is de vestiging van uitgeverij De Geïllustreerde 
Pers, dat uit 1959 dateert en welke opdracht hij van het architec-
tenbureau Merkelbach en Elling overnam.34 (afb. 86) Er gingen 
acht wijzigingsvoorstellen van de schoonheidscommissie aan 
vooraf, omdat de locatie als gevoelig gold en de glasgevel, die 
Stam voor ogen had, sterk contrasteerde met de negentiende- 
eeuwse gevelrij.35 Het gebouw telt acht bouwlagen, die schuil 
gaan achter deze vliesgevel, die door kleine balkons speels door-
broken wordt. De dragende elementen zijn duidelijk zichtbaar en 
herinneren aan het ontwerp ‘Woning met uitbreidingsmogelijk-
heid 1924’. De achterzijde is als een trapezium gebouwd. Elke ver-
dieping kan in grootte worden aangepast en zelfs de indeling van 
de gangen kan worden gewijzigd.36 Dit kantoorgebouw is Stams 
meest gewaardeerde naoorlogse werk geworden: een poëtische 
uitzondering op de vaak kille bouwproductie van de jaren zestig, 
dat aan Gropius’ ontwerp voor het Bauhaus herinnert.
De twee torenflats kwamen in de loop van vijf jaar aan de 
rand van het centrum tot stand en vielen op dankzij hun door-
dachte detaillering en ritmische gevels. In 1958 bouwde Stam 
in de Beethovenstraat de eerste: de Princesseflat.37 (afb. 87) 
Merkelbach, die hem ook deze opdrachten toespeelde, stelde hem 
ook enkele tekenaars ter beschikking.38 Een kantoorruimte boven 
de garages kon Stam later als atelier gebruiken, omdat er geen 
koper voor gevonden werd. 
Een assistent-ontwerper, Paul Haffmans, herinnerde zich de werk-
situatie rond 1962.Eerder had hij bij het bureau Merkelbach en 
Elling gewerkt en de laatste had hem met een welgemeend “Zou 
je dat wel doen?” ontraden om bij Stam in dienst te treden.39 

Stam droeg op het werk een witte stofjas, wat als ouderwets 
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gold. Olga ging opvallend genoeg ook in zo’n jas gekleed. De 
gezagsverhouding tussen Stam en zijn drie werknemers vond 
Haffmans evenmin eigentijds. Zo werd het hem verboden om in 
de buurt van de tekentafel van zijn werkgever te komen. Stam 
viel voor hem van zijn voetstuk, toen bleek dat het bureau geen 
enkel project met aanzien in portefeuille had. Maar het meest 
verbaasde hem het feit dat de projectontwikkelaar, die het bureau 
de meeste opdrachten voor betonconstructies bezorgde, tijdens 
de bezetting gecollaboreerd had. Hij had een gevangenisstraf van 
tweeënhalf jaar uitgezeten, omdat hij voor de Wehrmacht had 
gebouwd. Blijkbaar verzweeg Stam tegenover Haffmans, dat Felix 
van der Meyden dit strafbare werk in overleg met Gerrit van der 
Veen had gedaan.40 Zo konden veel werknemers de tewerkstel-
ling ontlopen en het verzet financieel gesteund worden. Van der 
Meyden had ook actief aan het verzet deelgenomen, door sabo-
tage te plegen, te spioneren, enkele joden te helpen onderduiken 
en door de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister te 
helpen voorbereiden.41 Gezien de strafmaat was hij kort gestraft, 
maar daar stond tegenover dat verschillende economische colla-
borateurs, die voor de wederopbouw niet gemist konden worden, 
niet vervolgd waren.42 Stam had dus met opgeheven hoofd over 
zijn samenwerking met Van der Meyden kunnen spreken, als hij 
dat gewild had. Haffmans was zich dit niet bewust. Voor hem was 
Van der Meyden een ‘bunkerbouwer’ en Stam een schim van zijn 
roemruchte verleden. Hij vroeg zich af of Stam zijn principes had 
laten varen. 
Een tweede medewerker, Fré Smidt, had eveneens bij de ophef-
fing van het bureau Merkelbach en Elling besloten om voor Stam 
te gaan werken en wel als chef de bureau. Ook Smidt had bewon-
dering voor de “moderne” ideeën en architectuur van Stam. 
Terugkijkend op hun vijf jaar durende samenwerking herinnerde 
Smidt Stam als een opgewekte, fijne man. Wel merkte hij op dat 
het voor Stam moeilijk was om opdrachten binnen te halen: “Je 
gaf geen werk aan een communist.”43

In 1962 voltooide Stam in Amsterdam het Flatgebouw voor 
alleenstaanden, zijn laatste woontoren.44 Als laatste grote 
opdracht werkte hij eveneens in deze stad aan een kantoorge-
bouw aan de Weesperzijde ter hoogte van de Berlagebrug.45 
(afb. 88) Het was een uitbreiding van een vestiging van de 
Mahuko-bank, die bescheiden maar voornaam oogt. Ontworpen 
in 1963 werd deze nieuwbouw vier jaar later opgeleverd, in een 
tijd waarin er in Amsterdam nog nauwelijks hoogbouw was uitge-
voerd.46 In de plaatsing van het gebouw in de omgeving is Stams 
stedenbouwkundige visie herkenbaar. Hij zou de bouw niet tot de 
voltooiing begeleiden. 
Tenslotte bouwde Stam voor eigen rekening een buitenhuisje in 
Hierden bij Harderwijk, dat in 1965 werd voltooid.47 Dit ontwerp, 
dat in fasen werd uitgevoerd, kreeg vier jaar lang zijn bijzondere 
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aandacht. Het werd een eenvoudige bungalow in de Veluwse bos-
sen, die Olga en hij een jaar lang als weekendhuisje gebruikten. 
De serre bood 360o uitzicht. 

Deze zelfstandige projecten realiseerde Stam in een tijdsbestek 
van elf jaar, wat gezien de geringe bezetting van zijn bureau onge-
twijfeld veel van hem heeft gevergd. Hij had tweemaal financieel 
aan de grond gezeten, zodat hij hulp van vrienden had moeten 
aannemen. Nu wilde hij vóór alles zijn pensioen veilig stellen.48 
Wel stond Stam nog steeds hoogwaardige architectuur voor, 
zoals blijkt uit de waardering en bescherming die verschillende 
van deze gebouwen hebben gekregen.

Olga en Mart zouden in deze Amsterdamse periode opvallend 
vaak verhuizen. De eerste drie maanden na hun terugkeer in 
Nederland hadden zij bij vrienden ingewoond. Daarna namen zij 
hun intrek in Botticellistraat 35I, een statige woonstraat die uit-
komt op de Gerrit van der Veenstraat, de vroegere Euterpestraat. 
Vervolgens, vanaf 1957, bewoonden zij vier jaar lang Bakhuizen 
van den Brinkhof 91hs, een nieuwbouwwoning in Slotervaart die 
ook als werkadres diende. Even kort woonden zij daarna op Henri 
Zagwijnstraat 18I en vervolgens op Willem Pijperstraat 63hs, beide 
in Zuid, terwijl het genoemde adres Beethovenstraat 169 als kan-
toor diende. Waarom zij zo weinig honkvast waren, is onduidelijk 
al zal hun toegenomen welstand een rol hebben gespeeld. 

DE ONTbINDING VAN HET CIAM 
Stam ging zich meteen na zijn terugkeer uit de DDR weer voor 
het CIAM inzetten. Inmiddels hadden leden zoals Luis Sert, Walter 
Gropius en enkele Amerikaanse vakgenoten het initiatief in de 
ontwikkeling van de stedenbouw naar zich toegetrokken. Het 
congres van juli 1949 had in Bergamo plaatsgevonden. Het thema 
was ‘Kunst en architectuur’ en er werd vooral over de maatschap-
pelijke rol van de architect gediscussieerd.49 Daarbij werd afgere-
kend met het erfgoed: het Bauhaus gold inmiddels evenzeer als 
verleden tijd als de Renaissance-architect Scamozzi.50 
Op het achtste CIAM-congres, dat in Hoddesdon bij Londen in 
juli 1951 gehouden werd, ontbrak Stam. Wellicht was zijn positie 
op de hogeschool in Oost-Berlijn te wankel geworden om onge-
straft te gaan congresseren. In Hoddesdon was het thema ‘Het 
hart van de stad’, waarmee de stedelijke functies wonen, werken, 
verkeer en het cultiveren van geest en lichaam bedoeld werden.51 
Nieuwe concepten moesten menswaardige oplossingen voor de 
verwoeste binnensteden in Europa bieden.52 Hier presenteerde De 
8 het theoretisch ontwerp voor Nagele; tijdens latere congressen 
werd over de voortgang bericht.53 Er kwamen ook Amerikaanse 
voorstellen ter sprake voor nieuwe buurten, waarin gemeen-
schappen konden ontstaan. Deze plannen waren niet alleen voor 
deze steden bedoeld, maar moesten ook de explosieve verstede-
lijking van de Derde Wereld helpen opvangen.
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Tijdens het congres riep Le Corbusier keer op keer uit: “Eindelijk 
verbeelding in het CIAM!”54 Ook kwam hij met het vérstrek-
kende voorstel om de organisatie tot een “CIAM Mondial” uit te 
bouwen. Van Eesteren wees dit idee echter af en maakte voorts 
bezwaar tegen de manier, waarop Le Corbusier hem twee weken 
voor het congres tot honorair president had laten wegpromove-
ren. Sert werd de nieuwe voorzitter.55 Van Eesteren had er ook 
moeite mee, dat Sigfried Giedion niet tegelijk met hem aftrad. 
Het negende CIAM-congres werd in juli 1953 in Aix-en-Provence 
gehouden. Er waren rond de vijfhonderd deelnemers; deze 
toestroom sloot een effectieve bijeenkomst bij voorbaat uit. Het 
thema was ‘De habitat’, een uit de biologie afkomstig begrip dat 
verband legt tussen de omgeving en het gedrag van de bewoners 
ervan.56 De habitat omvat alle aspecten van het gebruik van deze 
omgeving, die het biologisch, sociologisch en geestelijk leven van 
de mens raken. 
Dit congres bleek het laatste voor Van Eesteren. Hij had tenslotte 
geen andere weg gezien om het CIAM als beweging voort te 
zetten, dan door plaats te maken voor de nieuwe generatie.57 
Le Corbusier zegde twee jaar later zijn lidmaatschap op, uit pro-
test tegen het toegenomen gebruik van het Engels tijdens de bij-
eenkomsten. Hoewel anders beweerd is, had hij in het CIAM zeker 
geen onbeperkte macht verworven. Hij had zich er wel geregeld 
laten gelden, maar had ook steeds de samenwerking gezocht.58 
Het CIAM had zichzelf steeds als een succesvolle organisatie 
gepresenteerd, maar in dit beeld kwamen barsten. Nieuwe 
deelnemers spraken van een logge organisatie en een architec-
tenreünie; zij accepteerden de hegemonie van de ouderen niet 
langer. Invloedrijk werden vooral de leden van het latere Team X: 
Bakema, Georges Candilis, Van Eyk, Rolf Gutmann, Bill Howell, 
Theo Manz, Smithson, Smithson-Gill, John Voelcker en Shadrach 
Woods.59 Binnen deze groep drongen met name Van Eyck en 
Bakema op hervormingen aan. De functionalistische stedenbouw 
die het CIAM uitdroeg, vonden zij onpersoonlijk en levenloos. 
Al discussiërend kwamen zij tot het structuralisme, dat in de 
jaren zeventig tot bloei zou komen.60 Structuralisme was vooral 
een geesteshouding, waarvoor het essay ‘Het verhaal van een 
andere gedachte’ als manifest diende.61 In dit tijdschriftartikel uit 
1959 bekritiseert Van Eyck de functionalistische bijdrage aan de 
Nederlandse wederopbouw. Een teken des tijds is de aandacht, 
die hij aan architectuur van volkeren met een lage levensstan-
daard besteedt. Ook beschrijft hij hoe hij tot de ruimtelijke confi-
guraties was gekomen, die de geschakeerde geometrische vor-
men van zijn invloedrijke Burgerweeshuis uit 1960 bepalen. 
Van Eyck had zoals gezegd met Stam samengewerkt en ook 
kwam al ter sprake, dat Bakema onder zijn mentor Mart Stam 
was afgestudeerd.62 Bakema associeerde zich met Jan Brinkman 
en Van den Broek. Na het overlijden van Brinkman in 1949 kreeg 
hij een vooraanstaande rol in de wederopbouw van Rotterdam. 



313

In het AmsterdAmse 

Het bureau Van den Broek & Bakema werd het grootste van 
Nederland; het telde begin jaren zeventig meer dan tweehonderd 
werknemers.
Een werkgroep met voornamelijk Team X-leden bereidde het 
tiende CIAM-congres voor – vandaar de naam. Ook Stam maakte 
deel uit van deze werkgroep.63 In leeftijd verschilde hij meer dan 
vijftien jaar met de andere leden, Bakema, Van Eyck, Van Ginkel 
en Hans Hovens Greve. Het congres werd in augustus 1956 in 
Dubrovnik gehouden. Het is niet meer vast te stellen welk con-
gres Stams laatste is geweest, maar deze bijeenkomst woonde 
hij zeker niet bij.64 Le Corbusier was evenmin aanwezig, maar hij 
liet een brief voorlezen waarin hij Team X bijviel: “(…) de enigen 
die in Dubrovnic in staat zijn de huidige problemen persoonlijk en 
diep te voelen èn de doeleinden die nagestreefd moeten worden, 
de middelen om die te bereiken, de pathetische urgentie van 
de huidige situatie. Zij weten daar alles van. Hun voorgangers 
niet meer, die zijn eruit en niet meer onderhevig aan de directe 
invloed van de situatie.”65 
Thema was ‘De habitat, probleem van relaties’.66 Hiermee wilde 
het congres agenderen welke invloed de habitat op de levensduur 
en het levenstempo van het individu had en hoe de stedenbouw-
kundige hierop kon inspelen. 39 habitat-projecten passeerden de 
revue – ontwerpen rond elementen in de stedelijke structuur, die 
door een “architect-urbanist” nieuwe stijl waren vormgegeven. Het 
CIAM ging architectuur en stedenbouw niet langer als een resul-
tante van functies opvatten, maar als de materiële afspiegeling van 
relaties, zodat een huis als onderdeel van een gemeenschap gezien 
werd. Brasilia werd ook hiervoor een belangrijk voorbeeld. 
Op dit verwarrende congres werd als probleem onderkend dat de 
omvang van de vereniging – drieduizend meest passieve leden – 
op congressen de voortgang hinderde. Ook werd vastgesteld dat 
de inzichten ver uiteen liepen. Daarom werd er een raad ingesteld, 
waarmee de federatieve structuur van CIAM formeel werd opgehe-
ven en daarmee de organisatie zelf. Na afloop trad Giedion af als 
secretaris.67 Een jaar later werden de nationale groepen ontbonden, 
zodat het CIAM alleen nog maar individuele leden telde.68 Dit had 
tot gevolg dat ook Opbouw en De 8 zichzelf ophieven. 
Het elfde en laatste CIAM-congres vond in september 1959 in 
Otterlo plaats, had als thema ‘Formatie en lidmaatschap’ en was 
bedoeld om elkaars studies en projecten te bespreken. Er namen 
slechts 43 “participanten” deel; de oudere CIAM-leden ontbraken.69 
Bakema coördineerde deze bijeenkomst, die geen hiërarchische 
structuur kende. Ondanks het vooruitzicht van beëindiging was 
dit congres het meest levendige ooit.70 De deelnemers kwamen 
met een verklaring: “Om de pogingen om een nieuwe architec-
tuurtaal te vinden te intensiveren, moeten individuen en groepen 
op hun eigen gelegenheid werken. Daarom concludeerden zij dat 
de naam CIAM niet meer gebruikt zou worden met betrekking tot 
toekomstige werkzaamheden van de participanten.”71 Binnen het 
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CIAM waren in de loop der jaren stevige conflicten uitgevochten. 
De beweging had weliswaar veel initiatieven ondersteund en de 
publicaties Die Wohnung für das Existenzminimum en Rationelle 
Bebauungsweisen hadden waardevol studiemateriaal opgeleverd, 
maar als vereniging had het CIAM weinig aan de oplossing van 
het woonvraagstuk bijgedragen.72 
De opheffing hing samen met de nietszeggende vorm, die 
het functionalisme in de ogen van velen had aangenomen. 
Architecten traden steeds vaker in dienst van grote architecten-
bureaus; individuele opdrachtgevers maakten plaats voor col-
lectiviteiten. Al in 1949 had Giedion deze tendens in Space, time 
and architecture onderkend: “De nadruk komt steeds sterker op 
de oplossingen en niet op de individuele architect te liggen. Dit 
vormt het verschil tussen de generatie der pioniers en de gene-
ratie die hen is opgevolgd. Individueel scheppend werk blijft een 
vereiste, maar de ingewikkelde vraagstukken waarvan de oplos-
sing dringt (…) leiden gaandeweg tot grotere samenwerking.”73 
Er is geschamperd, dat de visie van het CIAM tot mislukte volks-
huisvesting heeft geleid, waarvoor waardevolle wijken zijn 
afgebroken. Toch had het naoorlogse CIAM zich nieuwe doelen 
gesteld: de architectuur moest aansluiten bij de belevingswereld 
van de gewone man, in zijn emotionele behoeften voorzien en 
aan zijn geestelijke verheffing bijdragen. 

Stam heeft zich vanaf het eerste congres in La Sarraz tot en met 
het tiende congres – een tijdspanne van 28 jaar – intensief voor 
het CIAM ingezet. Werd hij in het interbellum gewaardeerd om 
zijn analytisch vermogen en zijn daadkracht, in later jaren sloot 
zijn pleidooi voor een menselijke vormgeving aan bij de vernieu-
wende ideeën van Team X. Ook werkte hij met deze groep aan de 
rehabilitatie van “vergeten gebouwen”.74 Opvallend is zijn band 
met Bakema, die opmerkte dat Stam een kring van gelijkgezinden 
nodig had om tot goed werk te komen.75 

ROND HET STEDELIjk
Willem Sandberg en Stam werkten nog enkele keren samen aan 
projecten rond het Stedelijk Museum, waarbij de tentoonstelling 
wonen & wonen en de activiteiten voor de Liga Nieuw Beelden 
het meest noemenswaardig zijn. 
Een historisch moment voor het Stedelijk was de totstandkoming 
van een nieuwe vleugel, waarvoor Sandberg het basisidee aan-
droeg. Frits Eschauzier ontwierp het interieur en voor de buitenkant 
tekenden twee gemeente-architecten. Deze naar buiten gerichte 
aanbouw werd in september 1954 in gebruik genomen en kreeg 
direct veel belangstelling van musea in binnen- en buitenland. 
Hier werd twee jaar later de tentoonstelling Picasso: Guernica 
gehouden, die Sandberg lang voor ogen had gestaan. Het com-
munistische dagblad De Waarheid kopte: ‘Picasso, onze kameraad’, 
want Guernica was in linkse kringen heilig verklaard.76 Voor deze 
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tentoonstelling had Sandberg Stam echter niet meer nodig, omdat 
hij inmiddels een ruime ervaring met inrichten had opgebouwd. 
Wel kreeg Stam een groot aandeel in de tentoonstelling wonen & 
wonen, die eveneens in 1954 werd gehouden, in samenwerking 
met stichting Goed Wonen. Als lid van het tentoonstellingscomité 
tekende hij voor het ontwerp. De tentoonstelling werd opgevat 
als het credo van Sandberg en Stam over de wijze waarop een 
woning wel en niet ingericht kan worden. Een vormgever bracht 
voor de “droomzaal” heel uiteenlopende elementen bijeen, zoals 
een scooter, een jurk uit de belle époque, een dwars opgehangen 
Thonet-stoel en een grote propellor. In de overige zalen werden 
vertrouwde interieurs op beproefde wijze met nieuwe opvattin-
gen over woninginrichting geconfronteerd. Om de expositie te 
promoten, kreeg de zuidwestelijke hoek van het museum een tij-
delijke balustrade, die the New York Times haalde. Tot Sandbergs 
grote triomf maakte deze houten steiger zijn kapper, die het 
Stedelijk nog nooit bezocht had, zo nieuwsgierig dat hij zijn drem-
pelvrees overwon.77 
Aan de tentoonstelling werd een enquête verbonden, die uitwees 
dat het publiek de moderniteit verkoos. In de praktijk bleven 
echter de balpoten, Perzische kleedjes en het pluche van de old 
finish-stijl nog lang populair.78 Bovendien werd het smaakoffen-
sief niet altijd gewaardeerd. 

Daarnaast werkte Stam aan een verbouwing en een uitbreidings-
plan ten behoeve van twee Amsterdamse musea, die onder 
Sandbergs directie stonden. De eerste opdracht gold Museum 
Fodor.79 Naar dit museum op de Keizersgracht week Sandberg 
soms om programmatische redenen uit. In 1956 gaf hij Stam 
de opdracht om de entree en het trappenhuis te vernieuwen. 
Sandberg herinnerde zich: “[Hij] heeft ook de entree van het 
Museum Fodor grondig gemoderniseerd, zodat je eindelijk die 
trap behoorlijk op kon, die vroeger erg moeilijk was.”80 Stam ont-
wierp een opvallend sierlijke trap. 
Een jaar later vroeg hij Stam om een nieuwbouwplan voor 
Museum Willet-Holthuysen te ontwikkelen, een opengesteld 
herenhuis op de Herengracht bij de Amstel.81 Voor het terrein ach-
ter dit museum tekende deze een uitbreiding met een eigentijdse 
uitstraling. Stam had het beoogde Museum voor de Nederlandse 
Kunstnijverheid al zover uitgewerkt, dat hij kunststof producten 
een plaats in de permanente presentatie had gegeven, wat een 
museale aardverschuiving zou hebben betekend. Tientallen 
ontwerptekeningen ten spijt voorkwam een bezuiniging uitvoe-
ring. Vervolgens kreeg het museum een nieuwe directie, die deze 
modernistische benadering afwees. 
Sandberg benaderde Stam ook, als hij financiële steun nodig 
had om kunst aan te kopen. Mede dankzij hem is het Stedelijk 
twee kunstwerken rijker geworden. Het schilderij Compositie 
nr 91/1935 uit 1935 van Friedrich Vordemberge-Gildewart was op 
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de tentoonstelling Abstracte kunst getoond en werd in 1947 ver-
worven, nadat Sandberg het eerder met hulp van Van Eesteren, 
Koen Limperg, Salomonson, Herbert Tannenbaum en Stam op 
eigen titel gekocht had.82 
In hetzelfde jaar voegde het museum de mobile Suspended 
Composition of Small Leaves (Four Red Spots) van Alexander 
Calder aan de collectie toe.83 Voor de financiering van deze aan-
koop schreef Sandberg in totaal zeventien personen aan. 
Een andere aankoop vond geen doorgang. Leni en Mart waren in 
1929 eigenaar van Mondriaans Compositie met rood zwart blauw 
en geel geworden, zoals al bleek. In het begin van de jaren vijftig 
bood hij dit schilderij tevergeefs aan het Stedelijk te koop aan.84 
Wel nam Sandberg het doek in bruikleen en bemiddelde hij met 
belangstellenden in de verkoop. De Mondriaan werd pas jaren 
later verkocht en het verrijkte uiteindelijk de collectie van het 
Wilhelm Hack Museum in Ludwigshafen.85 

In de loop van de jaren vijftig verloren traditionalistische stro-
mingen terrein, terwijl het modernisme juist aan vitaliteit en 
publieke waardering won. In dit kader besteedde het Stedelijk 
veel aandacht aan de Liga Nieuw beelden. De vereniging werd 
in 1955 door Charles Karsten en de beeldhouwer André Volten 
opgericht.86 De los-vaste groep stond een integratie van kunstvor-
men voor, dit was immers één van de avant-gardistische ideeën 
die werden herontdekt.87 Karsten was geïnspireerd door Van 
Doesburgs Aubette in Straatsburg en de Parijse modellen, die 
deze met Van Eesteren had gemaakt. Maar ook de publicaties van 
Giedion en de discussies, die Stam op het IvKNO op gang had 
gebracht, deden hem naar een “synthese der kunsten” streven 
– het begrip is van Le Corbusier. Voor de Liga was de samenwer-
king van aan het Bauhaus verbonden kunstenaars een voorbeeld, 
dat liet zien hoe een “nieuwe ruimtelijke, monumentale kunst” 
kon ontstaan.”88 Architectuur zou een “vrije ruimteschepping” 
worden, waar de kunst naar toe zou groeien. Vooraanstaande 
leden waren Bakema, Eugène Brandts, Corneille, Wim Crouwel, 
Van Eesteren, Friso ten Holt, Merkelbach en Salomonson.89 Ook 
Stam werd lid, zonder zich in dit collectief te onderscheiden. 
De Liga organiseerde jaarlijks tentoonstellingen, waaronder 
demonstratieve tentoonstellingen met een educatief doel. Zo 
ging de tentoonstelling Kleur over kleurgebruik in de beeldende 
kunst, maar ook in de stedenbouw, architectuur, binnenhuis-
architectuur, industriële vormgeving en reclame. Stam heeft 
niet aan deze tentoonstellingen bijgedragen. Wel nam hij deel 
aan studiebijeenkomsten, waarbij architecten als Merkelbach, 
Rietveld, Salomonson en hijzelf inleidingen hielden en discussies 
voorzaten. 
De Liga zou uitgroeien tot een amalgaam van radicaal-modernis-
tische elementen. In december 1968 zou de groep echter worden 
opgeheven, vooral omdat het grote ledenaantal een slagvaardig 
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beleid onmogelijk maakte. Karsten klaagde bij deze gelegenheid 
over “een muur van tegenstand en wanbegrip”, maar miste bij de 
Liga het elan om kunst en leven tot een eenheid te maken.90 

GOED WONEN
Stam, die immers in de DDR Goed Wonen was blijven lezen, ging 
zich weer voor de gelijknamige stichting inzetten.91 In 1956 kwam 
hij namens de GKf in het redactiecommissie, waar hij Sandberg 
opvolgde.92 Op dat moment was hij al lid van het bestuur. 
Tijdens Stams buitenlands verblijf was Nederland welvarender 
geworden, zodat het economisch dirigisme van de naoorlogse 
jaren afgebouwd kon worden. Omstreeks 1960 heette de weder-
opbouw voltooid, waarop de woningmarkt werd geliberaliseerd. 
De onverminderde woningnood bleef echter “volksvijand num-
mer één”.93 Terwijl Goed Wonen voor dit maatschappelijk belang 
opkwam, zocht het een midden tussen idealisme en commercie.94 
Toen bleek dat vooral kapitaalkrachtigen bereikt werden, werd het 
spectrum tot de wooncultuur verbreed. De toonzaal en de model-
woningen werden luxueuzer. 
Merkelbach werd in 1956 hoofdredacteur van Goed Wonen.95 Hij 
populariseerde het blad, zodat het aantal abonnees tot boven de 
zevenduizend steeg.96 
De ingrijpende maatschappelijke veranderingen beïnvloedden Goed 
Wonen sterk. Er werd veel aandacht aan de internationale ontwikke-
lingen van het meubelontwerp geschonken. Charles en Ray Eames 
stonden in de belangstelling en zo ook de juiste plaats van de tele-
visie in het interieur. Een nieuwe eindredacteur wilde het “getuttel 
met meubeltjes” door een steviger kijk op wonen vervangen.97 
Stam schreef enkele keren in het tijdschrift. In maart 1953 ver-
scheen ‘Verandering’, waarin hij stil staat bij de behoefte aan 
vertoon: “Deze mentaliteit, duur te doen, zich belangrijk voor 
te doen, gaf de meubelmarkt gelegenheid tot afschuwelijke en 
opschepperige boekenkasten, schrijfbureaux, buffetten en club-
fauteuils in de kringen der kleine burgers met succes aan te 
praten.”98 Volgens hem willen vooral jongeren hun eigen persoon-
lijkheid in hun woonomgeving uitdrukken, zodat ze behoefte aan 
technisch goed doordachte, praktische meubels hebben. Degelijke 
en betaalbare meubels zouden tot ver in de jaren vijftig een 
belangrijk streven van Goed Wonen blijven.99

In hetzelfde jaar schrijft Stam ‘Van het eigen erf naar de twaalfde 
etage’, waarin hij wijst op de behoefte aan variëteit in de woning-
bouw, nu woningen massaal geproduceerd worden.100 Naast een 
foto van een kinderspeelplaats van Van Eyk staat zijn conclusie: 
“We zien dus, hoe de ontwikkeling van een land wordt gesti-
muleerd, wanneer zijn volk niet voortleeft in een slaafse sleur, 
maar wanneer het wakker is, zijn dagen lééft en de weg voor de 
ontwikkeling van zijn jeugd vrij houdt. Dit volk vindt zijn uitdruk-
king in een woningbouw vrij van benepenheid en vrij van enge 
bekrompenheid.”
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In zijn artikel ‘Wel massawoningbouw, geen monotonie’ uit 
1956 houdt hij zijn lezers voor, dat negen jaar na de oorlog het 
woningtekort nog onverminderd driehonderdduizend woningen 
bedraagt, zodat er industrieel gebouwd moet worden.101 
Hoewel Stam zich niet vaak bij Goed Wonen liet zien, hield de 
redactie wel rekening met hem.102 In mei 1962 woonde hij bij 
uitzondering een vergadering bij, in het onderkomen op het 
Rokin. Het redactielid Cor de Wit tekende later op, dat Stam zich 
in zijn “burgerkleding” ongemakkelijk leek te voelen en dat zijn 
hoofd rood aangelopen was. Stam stond op en nam het woord 
om te waarschuwen voor steriele ontwerpen en om een humane 
kwaliteit te bepleiten. Hij verklaarde zich tegen de doe-het-zelf 
praktijk en al evenzeer tegen de tendens om van Goed Wonen een 
“massablad” te maken. In zijn woorden klonk een teleurstelling 
door, die niet bij Goed Wonen ophield. Voor de meeste redacteurs 
was Stam een levende legende en dé oprichter van hun stichting, 
zodat het na zijn opmerkelijke inbreng lang stil bleef. 
Goed Wonen plaatste de consument in een nieuw licht en ook het 
gezin kreeg een nieuwe rol. Daarmee droeg deze stichting bij aan de 
emancipatie van de vrouw, maar haar gelijke behandeling werd nog 
lang niet uitgedragen.103 In later jaren werden wel bijvoorbeeld inte-
rieurs voor een alleenwonende vrouw in het tijdschrift besproken. 
In 1968 veranderde de naam in stichting Wonen en twee jaar 
later ging ook het tijdschrift Wonen heten. Bij deze gelegenheid 
opende het blad met het redactionele ‘Een pretentie minder, een 
dimensie meer’. De gidsfunctie van de stichting moest worden 
herzien, maar deze ambitie om met de tijd mee te gaan stuitte 
op organisatorische problemen.104 Vanaf 1973 werden veel activi-
teiten afgebouwd. Nadat haar vormgevingsidealen opzij waren 
geschoven, verdween vijftien jaar later ook de stichting zelf.105 
Vooral dankzij het tijdschrift heeft Goed Wonen belangrijk aan de 
verspreiding en acceptatie van het modernisme bijgedragen.106 
Het bereikte een breed publiek, voor wie Stam echter niet als 
voorheen de rol van schrijver militans wilde vervullen. 

Wie de jaargangen Goed Wonen doorneemt, ziet hoe de meubel-
vormgeving in Nederland binnen enkele decennia ingrijpend 
veranderde, zowel in de productietechniek als in het consump-
tiegedrag. In de eerste jaren was er een enorme inhaalvraag. 
Naarmate de producten minder schaars werden, werd hun styling 
belangrijker.107 In de jaren vijftig gingen meubelfabrikanten over 
op nieuwe materialen, zoals staaldraad, polyester en andere 
kunststoffen. In het volgend decennium kwam het restylen van 
producten op. Vooral Amerikaanse vormgevers werd “kunstma-
tig verouderen” verweten. Weer tien jaar later was de industriële 
massaproductie in de meubelindustrie gemeengoed geworden.108 
In het design verloren de uitgangspunten van het humanitaire 
functionalisme veel van hun belang en de opvattingen van Stam 
vonden nauwelijks hun weg.109 Het gemiddelde niveau van de 
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naoorlogse Nederlandse vormgeving leverde producten op die 
internationaal niet aansloegen, omdat ze karakter en creativiteit 
misten. De brede visie van vormgevers als Friso Kramer, Liang Ie 
en De Vries bleef een uitzondering. 
Buiten Goed Wonen-verband kwam Stam nog maar tot weinig 
meubelontwerpen en deze sloegen nauwelijks aan.110 Zijn vroege 
metalen stoelen werden ondanks hun ouderdom in Goed Wonen 
als voorbeeld getoond, maar de redactie vond ze voor haar lezers 
te duur.111 Stam wilde ze verbeteren en correspondeerde met 
Anton Lorenz over technische oplossingen, maar deze wijzigingen 
zouden niet doorgevoerd worden.112 
Wel toonde Stam experimenteerzin in het meubelontwerp. Zijn 
prototype voor een stoel voor de firma Tomado uit 1955 bestaat uit 
een gebogen triplex kuip op vier verchroomde poten.113 (afb. 28) 
Daarmee is het ontwerp verwant aan de populaire stoel van 
geperst hout, de 4130 van Arne Jacobsen uit hetzelfde jaar. Dit 
project werd destijds als erg modern gezien.

Stam publiceerde nog maar zelden. Wel volgde hij nog steeds 
de ontwikkelingen in het kunstonderwijs. Zijn laatste artikel ging 
over dit onderwerp: ‘Gedanken über die Ausbildung von künstle-
rischen Nachwuchs’ en verscheen in 1959 in Form Internationale 
Revue. Redactieleden van dit Duitse blad waren onder anderen 
Sandberg en Max Bill. Johann Itten leverde voor dezelfde editie 
het artikel ‘Der Vorkurs’ aan. Stam schrijft, dat het oude systeem 
van de leermeester, die leerlingen een ambacht bijbrengt, in 
amper vijftig jaar verdwenen is. Het tempo van de economische 
en technische ontwikkelingen is moordend geworden en de men-
taliteit sterk veranderd. De jeugd reageert op deze overgehaaste 
maatschappij met een drang naar winst en succes. De aansluiting 
met de kunstuitingen van vorige generaties is grotendeels verlo-
ren gegaan, omdat het materialisme de toon zet:114 

“ Essentieel voor het kunstonderwijs is, dat de jonge mens 
zich zelf vindt, zich zelf ervaart als een levend wezen, dat 
daar is zoals de bomen en de planten; dat daar is zoals de 
bloemen en de weide, de vogels in het bos en de wolken 
aan de hemel. Deze totale stroom van het leven, die alles in 
de natuur doordringt, moet hij ook in zich zelf bespeuren en 
vanuit dit gevoel aan zijn opdrachten meegeven. (…)  
Er is nog veel te doen!”

Stam wijst de jeugd op de levenskracht in de natuur, zoals hij ooit 
de lezers van ABC- Beiträge zum Bauen op de ideale constructie 
van de paardenbloem had gewezen. 

VERTREk
In de loop van 1963 kreeg Stam een ernstige schildklieraan-
doening.115 Hij wilde geen dokter raadplegen, totdat hij in 
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levensgevaar verkeerde en in allerijl in een ziekenhuis opgeno-
men moest worden, waar zijn schildklier verwijderd werd. In deze 
periode hebben Mart en Olga aansluiting bij een protestantse 
kerk gezocht.116 Olga, die van de joodse religie tot de christelijke 
gekomen was, zou volkomen in haar nieuwe geloof opgaan. 
Rond september 1966 beëindigde Stam zijn loopbaan. Het Mahuko-
bankgebouw was bijna voltooid, toen hij Van Woerkom opbelde: 
“Hier Stam. Ik vertrek overmorgen naar Israël, ik hou ermee op. 
Ik heb nog wat tekenwerk; als je ’t wilt hebben moet je het komen 
ophalen, anders gooi ik de hele bende weg.”117 Van Woerkom trof 
hem in zijn atelier op de Beethovenstraat, waar alleen nog een 
keukentafel en een stapel kisten stonden. Daarin vond hij dia’s van 
oude ontwerpen, waaronder opnamen uit Frankfurt en de Sovjet-
Unie. Enkele jaren later was Van Woerkom betrokken bij de oprich-
ting van de Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, 
zodat deze dia’s tegenwoordig in de collectie van Het Nieuwe 
Instituut zijn opgenomen.118 

Stam vertelde Van Woerkom dat hij nu eerst drie maanden door 
Israël ging reizen.119 Met enkele vrienden vierde hij een afscheids-
feestje, waarbij hij erg geëmotioneerd raakte.120

Enkele maanden later schreven Mart en Olga Sandberg over hun 
besluit om Nederland te verlaten. 
In deze brief is sprake van een slapte in de bouw, hoewel daar des-
tijds geen sprake van was. Ook wordt verwezen naar “het nieuwe” 
dat zij in Israël gezien hebben, waarschijnlijk omdat Sandberg met 
de moderne architectuur van dit land vertrouwd was.121 

“ 23 Dec 66 
Wil  
Feestdagen – Nieuwjaar 
Van het oude hadden we schoon genoeg – we hebben er een 
streep onder gezet – het bureau hebben we gesloten – de 
bouwbedrijvigheid stagneerde meer en meer.  
Jou pakte de onrust en je zwerft en zwerft nog steeds van het 
ene gejakker naar het andere. Ons pakte de rust en we keren 
het gejakker de rug toe – en proberen los te komen van het 
veel bezongen moderne rythme en het opwindende tempo. 
Zo proberen we, ieder op zijn manier uit de komende jaren 
iets te maken, dat evenwicht geeft.  
Israel, het oude met zijn overgeleverde geloofsgewoonten 
was boeiend – maar vandaag in strijd met het moderne 
rythme. Het nieuwe is fascinerend en voor een opkomende 
generatie vol beloften – maar laten we hopen, dat de oude 
waarden – niet allen verloren gaan en dat ze de nieuwe 
levensvorm als een waardevol elixer zullen doordringen en 
voeden.  
Het verheugt ons, dat grote en mooie opgaven aan je toever-
trouwd zijn – en wensen het beste voor Lida en voor jezelf.  
Hartelijke groeten Olga & Mart”
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Stam had in de achterliggende periode de luwte verkozen. 
Mogelijk was hij tot de slotsom gekomen dat Nederland hem te 
klein werd, maar misschien ook had hij ingezien dat vertrouwde 
samenwerkingsverbanden waren weggevallen nu hij op leeftijd 
kwam en dat de band tussen eigentijdse architectuur en beel-
dende kunst losser was geworden. 
Zijn publicaties provoceerden niet langer, voor Goed Wonen 
verrichtte hij wellicht het meeste werk achter de schermen. Hij 
was nog steeds begaan met de samenleving en het cultuurbeleid, 
maar zijn verwachtingen waren minder hoog gespannen. Niet lan-
ger zag hij in de technologische vooruitgang het panacee tegen 
alle maatschappelijke kwalen. In zijn woorden klinkt ook pessi-
misme over de maatschappij door: “wanneer men een beroep 
kiest om economisch te slagen, [is] dit geen basis (…) voor goede 
scheppende kwaliteit.”122 Zoals hij het zag, voerde in Nederland 
het kapitalistische winstbejag de boventoon.123 

Van de tientallen architectonische projecten die hij in het naoor-
logse Nederland realiseerde, laat alleen het kantoorgebouw van 
de Geïllustreerde Pers zien hoe brutaal een consequent door-
gevoerde gedachte kan zijn.124 In de overige, vrijwel anonieme 
projecten is het functionalisme nog maar tot op zekere hoogte 
aanwezig. “Slechte decors” zijn het niet, maar de schoonheid van 
het compromisloze ontbreekt.
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In het najaar van 1966 vertrokken Mart en Olga Stam definitief 
uit Nederland. Zij verbraken het contact met hun familie en 
de meeste vrienden om zich onder wisselende schuilnamen in 
Zwitserland te vestigen.1 Eerst woonden zij in het plaatsje Arcegno 
in het zuidelijke Ticino in een kleine villa, die kort voor hun komst 
gereed kwam en enkele jaren later aan het Meer van Thun, even-
eens in een villa.2 (afb. 89) Deze beide woningen ontwierp Stam 
zelf. Hij hield zich verder met architectuur weinig meer bezig, maar 
wel bleef hij tot op hoge leeftijd meubels schetsen in de hoop ze 
geproduceerd te krijgen. Ook aquarelleerde hij graag en hij ver-
diepte zich in levensbeschouwelijke vragen.
Naarmate zijn gezondheid achteruit ging, schermde Olga hem verder 
van de buitenwereld af. Het bejaarde echtpaar werd wereldvreemd. 
Vanaf 1977 leefden zij in hotels en zo nodig in herstellingsoorden. 
Een half jaar voor zijn overlijden doorbrak Stam zijn zelfgekozen 
stilzwijgen. De studente architectuurgeschiedenis Simone Rümmele 
vond hem graag bereid om over zijn leven en werk te vertellen.3 

LAATSTE bOuWWERkEN IN ARCEGNO EN HILTERFINGEN 
Mart en Olga waren met de noorderzon vertrokken. Zelfs zijn 
dochters, Jetti en Ariane, met wie beiden allang geen contact 
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Afb. 29
Mart Stam lezend in een boek over 
bruno Taut, 1986.
Foto: Simone Rümmele
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meer hadden, bleven in het ongewisse over hun bestemming. 
Dat gold ook voor de meeste vrienden, waarvan er verschillende 
probeerden om het contact te herstellen. Zo heeft Hans Schmidt 
tevergeefs naar hem gezocht.4 Ad Petersen herinnerde zich, dat 
Willem Sandberg hem op een gegeven moment opdroeg: “Zoek 
jij eens uit waar die Stam is gebleven!”5 
Het vertrek kende een lange voorbereiding. Al in 1962 schreef 
Stam aan Werner Moser dat Olga en hij over ongeveer vijf jaar 
naar Zwitserland wilden emigreren.6 In het dorpje Arcegno in het 
kanton Ticino hadden zij naar zijn ontwerp een kleine villa laten 
bouwen, die zij nog in het jaar van hun vertrek betrokken.7 Zo 
woonden zij drie jaar aan het Lago Maggiore. Zij beschermden hun 
privacy door de naam Mostam aan te nemen en postadressen in 
Zwitserland en Nederland te regelen.8 Het echtpaar wilde niemand 
ontvangen en leefde in volstrekte anonimiteit.9 Brieven die hen 
desondanks bereikten, werden ongeopend teruggestuurd. Stam 
probeerde een buurman te laten geloven, dat hij een timmerman in 
ruste was. Voor zover bekend heeft Mart noch Olga zich uitgelaten 
over hun beweegredenen van deze breuk met het verleden. 
Wel heeft hij in een officiële brief aangegeven dat hij Nederland 
om gezondheidsredenen had verlaten, maar dit verklaart het 
geforceerde afscheid nog niet.10 Sandberg beweerde dat Stam de 
lange arm van “de Russen” vreesde.11 
Het echtpaar leefde in Zwitserland van twee inkomstenbronnen. Zij 
hadden jarenlang een pensioen opgebouwd of hun geld belegd.12 
Bovendien keerde de firma Gebrüder Thonet met regelmaat aan-
zienlijke bedragen uit, die voortvloeiden uit zijn auteursrechten op 
achterpootloze stoelen.13 Stam had jarenlang één of meer financi-
ele adviseurs, die wellicht ook op deze geldstromen toezagen. 
Vanaf 1967 kwam daar een bescheiden bron van inkomsten bij: 
een speciale uitkering van de Nederlandse staat, die op advies 
van de Raad van de Kunst aan Stam werd toegekend.14 Dit “ere-
geld” dat jaarlijks ƒ 5.000 bedroeg, kwam hem op grond van zijn 
“verdiensten voor het culturele klimaat” toe en werd hem tegelijk 
met negen andere prominenten toegekend. In een bedankbrief 
schetst Stam een memorabel beeld van zijn band met Olga als die 
tussen twee frontsoldaten: “(...) die hun leven, innig met elkaar 
verbonden, steeds zijde aan zijde, van idealisme en enthousiasme 
bezield, zich geheel en al gewijd hebben aan de waardigheid, de 
culturele verheffing van de samenleving in het algemeen.”15 De 
brief is opvallend onderdanig en tussen de regels door valt te 
lezen dat zij het moeilijk hadden.
In 1969 werd de villa verkocht. Het echtpaar trok uit Arcegno weg, 
omdat Olga zich er niet meer veilig voelde.16 De koper van het 
huis vertelde, dat het echtpaar van de ene dag op de andere ver-
trokken was, zonder een nieuw adres achter te laten. Een jaar lang 
reisden zij door Zwitserland, totdat een nieuw huis voltooid was.17 
Vanaf 1970 woonden Mart en Olga namelijk opnieuw in een huis 
naar eigen ontwerp, dat zij in Hilterfingen aan het meer van Thun 
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in het kanton Bern hadden laten bouwen. Volgens de architectuur-
historica Rümmele verwijst Stam met deze villa naar zijn vroegere 
ontwerpen; zo doordringen de beide bouwvolumes elkaar. Hier 
leefden zij onder de naam Heller. Na zeven jaar vertrokken Mart 
en Olga opnieuw, en weer zonder er ruchtbaarheid aan te geven, 
zodat de buren niet méér konden vertellen dan dat zij het huis in 
stilte verlaten hadden zonder een adres te laten weten. 

HOTELS, PENSIONS EN kuuROORDEN
Mart en Olga hervatten hun reizen door Zwitserland. Nu leefden 
zij negen jaar zonder ooit langer dan vijf maanden op dezelfde 
plek te blijven.18 Met wisselend succes schreven zij zich onder 
valse namen in hotels en pensions in. Het verhaal wil, dat zij 
steeds als een paspoort verlangd werd, verdwenen waren.19 Ook 
als oude collega’s of vrienden hen op het spoor kwamen, reisden 
zij verder.
Tijdens deze omzwervingen bleef Stam in meubelontwerpen 
geïnteresseerd. Nadat de achterpootloze stoel lange tijd impopu-
lair was, had Anton Lorenz teleurgesteld vastgesteld: “Ik heb het 
proces gewonnen, maar de handel verloren”.20 Dit pessimisme 
werd echter door een come-back van deze stoel gelogenstraft. 
Italiaanse fabrieken brachten opnieuw achterpootloze stoelen 
in productie. Na Lorenz’ overlijden in 1964 kocht zijn medewer-
ker Peter Fletcher de firma op en richtte Lorenz-Fletcher Ltd. op. 
Fletcher zag mogelijkheden om zijn omzet sterk te vergroten 
en wilde daarom de band met Stam aanhalen. Hij bracht zijn 
Europese agent en Stam in een restaurant in Ascona bijeen, in 
mei 1967. De kennismaking was bedoeld om Stam gunstig te 
stemmen. In de gespreksnotulen worden overigens diens goede 
gezondheid en zijn air van een jonge man opgemerkt, evenals 
zijn bescheidenheid.21 Stam stond welwillend tegenover zakelijke 
voorstellen, maar hij weigerde nieuwe contracten te tekenen. Hij 
was namelijk ontevreden over Fletcher. Deze had, sinds hij de 
leiding had, geen nieuwe licenties aangevraagd noch bij Stam 
financiële verantwoording afgelegd. Maar ook nadat dit laatste 
hersteld was en Stam was uitbetaald, liet deze dit zakelijke con-
tact voortaan aan zijn advocaat over. 
In latere jaren zouden meer partijen touwtrekken om Stams hand-
tekening: Lorenz-Fletcher Ltd., Thonet en een nieuwe partij, de 
meubelfabriek Tecta in het Duitse Lauenförde.22

Axel Bruchhäuser, directeur van Testa, had Stam in 1977 met veel 
moeite opgespoord. Bruchhäuser legde op dat moment de laatste 
hand aan het Stuhlmuseum, in Beverungen.23 Wellicht omdat 
Heinz Rasch bij dit initiatief betrokken was, werkte Stam mee aan 
de inrichting van dit museum en aan het samenstellen van de 
catalogus. Toen hem een proefdruk van deze uitgave werd voor-
gelegd, zei hij tegen Bruckhäuser dat hij geen belangstelling voor 
de achterpootloze stoel meer had. Desondanks adviseerde hij bij 
een reconstructie van zijn eerste stoel.
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Ook maakte Stam in deze tijd nog steeds stoelontwerpen, soms 
zelfs op pakpapier. In een brief aan Bruchhäuser schetste hij een 
ontwerp voor een ronde achterpootloze stoel met een halfronde 
rugleuning, dat hij nog achter de hand bleek te hebben en waar-
voor hij hem wilde interesseren:24 (afb. 90) 

“ Beste mijnheer Bruchhäuser, 
 
dat u er in mocht slagen onze verblijfplaats te ontdekken en 
in ons isolement door te dringen, brengt ons in een staat van 
verbazing, van verwondering – moest dat zo zijn?  
 
Bij het struinen door onze oude spullen vonden wij een dezer 
dagen enkele afbeeldingen van indertijd ontwikkelde prototypes. 
 
Met de hartelijke groeten van de beide ‘Stammen’!”

Bruchhäuser stelde Stam in mei 1977 een samenwerking met zijn 
bedrijf voor, wat snel tot een principe-accoord leidde. Daartoe 
moest Stam nog wel zijn contract met Fletcher opzeggen, een 
beslissing waarvan hij de consequenties moeilijk kon overzien. 
Plotseling liet hij echter Tecta vallen en weigerde nog contact 
met Bruchhäuser te hebben. Deze zou daarop openlijk aan Stams 
geestelijke vermogens twijfelen en zowel Mart als Olga voor para-
noïde houden.25 
Stam, inmiddels 77 jaar oud, was onzeker geworden. Hij koos er 
voor om voortaan direct met Thonet zaken te doen, mogelijk uit 
loyaliteit met deze oude zakenpartner, maar ook omdat Fletcher 
zijn zaken nog steeds niet op orde had. Daarop weigerde Fletcher 
om Stam nog vergoedingen uit te keren. Deze zou zijn contrac-
tuele verplichting om nieuwe modellen te leveren niet zijn nage-
komen. Eenmaal onder contract bij Thonet, ging Stam deze firma 
onrealistische financiële eisen stellen, omdat hij de greep op zijn 
financiële huishouding had verloren. 
Stam ontwierp enkele stoelmodellen voor Thonet, die als proto-
type uitgevoerd werden.26 Ook realiseerde hij een interieur in 
Rheinfelden en een tafel voor de Sankt Peterskirche in Basel, een 
evangelisch-gereformeerde kerk. De meeste ontwerpen uit deze 
periode bleven onuitgevoerd.27

Steeds vaker werd Stam door zijn zwakke gezondheid gedwon-
gen om in kuuroorden aan te sterken. Zo verbleef hij in 1982 met 
Olga in een kliniek aan de Bodensee. Waarschijnlijk maakte hij 
hier de bewaard gebleven tekening van zijn gevouwen handen, 
waarnaast een gebed om genezing is geschreven.
Rond Stams verjaardag in 1984 belde Olga Alfred Roth vanuit een 
kuuroord in Mammern op. Zij nodigde hem uit om zijn vriend 
met een bezoek te verrassen. Roth, die Stam sinds 1936 niet meer 
had gezien, kon nauwelijks geloven dat deze nog leefde en kwam 
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meteen. Tijdens zijn bezoek kreeg hij de indruk dat Stam iedere 
interesse voor architectuur verloren had en zich vooral met mys-
tiek bezighield.28 Stam citeerde vaak uit de Bijbel. Hij wilde dat 
Silva Moser-Schindler en Carola Giedion-Welcker, de weduwen 
van twee vrienden, van zijn verblijfplaats op de hoogte werden 
gebracht. Olga vroeg Roth echter om niemand over de ontmoe-
ting te vertellen. Toch belde hij direct Cor van Eesteren op: “Hij 
leeft nog!”29 Ook informeerde hij bekenden in Zürich, onder wie 
de architectuurhistoricus Stanislaus von Moos. Een week later 
wilde hij opnieuw bij Stam op bezoek gaan, maar het echtpaar 
had het kuuroord verlaten nadat Van Eesteren hen had proberen 
op te bellen. 
Eerder had de cultuurhistoricus Jan Rogier Stam opgeroepen om 
zijn verhaal te laten vastleggen.30 Ook architectuurhistorici hoopten 
Stam, die slechts bij geruchte nog in leven zou zijn, op te sporen. 
Gerrit Oorthuys ging op een aanwijzing af, maar de vogel bleek 
gevlogen. Von Moos wilde Stam eveneens traceren.31 Meer dan 
eens moedigde hij Rümmele aan om naar hem op zoek te gaan, 
waar zij in september 1985 gevolg aan gaf. Met wat geluk lukte het 
haar na drie dagen om het echtpaar te vinden, in een hotel in het 
stadje Muri, niet ver van Bern. Zij was ervoor gewaarschuwd, dat 
Stam niemand meer zag en zeker niet over zijn werk zou willen 
praten. Op straat sprak zij Olga aan, die haar meteen een buitenge-
woon vertrouwen schonk, gezien haar reactie “God had mij een tip 
gegeven.”32 Rümmele werd ontvangen en zo stond zij plotseling in 
de hotelkamer tegenover Stam, “anderhalve mijl lang.” Hij stak zijn 
hand uit en glimlachte: “Zo, zo, u bent nieuwsgierig.” 
Tijdens het gesprek waarin Rümmele het onderwerp architectuur 
vermeed, bleef hij lang zwijgzaam. Plotseling wilde hij weten, 
waarom zij hem had opgezocht. Of zij misschien zijn stoel kende, 
zijn huizen in Amsterdam, zijn huis in Praag. Zo brak het ijs, 
waarna een intensief contact opbloeide dat tot kort voor zijn over-
lijden voortduurde. 
Bij haar geregelde bezoeken merkte zij op dat Olga de organisatie 
van hun leven in handen had genomen. Omdat zij aan smetvrees 
leed, hield het schoonhouden van haar omgeving haar voortdu-
rend bezig.33 Maar het doen en laten van haar echtgenoot ont-
snapte evenmin aan haar aandacht. Het werd Rümmele duidelijk 
dat Olga aan ernstige achtervolgingswaan leed, wat tot hun 
zwervend bestaan had geleid.34 Ook in deze hotelkamer was Olga 
er van overtuigd dat er afluisterapparatuur verstopt was. Op een 
avond laat werd Rümmele gevraagd om direct te komen, waarop 
zij het echtpaar uitgeput aantrof omdat zij uit angst voor “de ver-
volgers” niet durfden te gaan slapen. Rümmele kon hen gerust-
stellen, maar zij realiseerde zich dat Stam volledig aan Olga’s 
geestesziekte was overgeleverd. 
In deze tijd trok het echtpaar onder de naam Martin naar een 
ouderenhuisvesting in Zürich. Toen Stam in een ziekenhuis 
moest worden opgenomen, bezocht Rümmele hem dagelijks. 
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Hij vertelde haar graag anekdotes uit zijn architectentijd. Daarop 
bracht zij Jacques Gublers boek over ABC mee. Hij zei verrast 
dat hij het niet kende en bekeek het belangstellend, al kostte 
het lezen hem moeite. Er volgden meer architectuurboeken 
zoals Het Nieuwe Bouwen van Ben Rebel en Bruno Taut van Kurt 
Junghanns. Dit laatste boek had Stam opengeslagen op schoot, 
toen Rümmele een laatste portret van hem maakte, hoewel Olga 
fotograferen had verboden. (afb. 29) 
Het meest ontroerend vond hij Sophie Lissitzky-Küppers’ boek 
over haar echtgenoot.35 “Mijn God, ik mocht die man zo graag! 
Wat denk je, hoeveel zou het boek kosten? Ik wil het absoluut 
hebben.” Olga liet het boek wegleggen, omdat zij bang was dat 
het hem teveel zou emotioneren. 
Een volgende keer liet Rümmele hem Die Sprache der postmo-
derne Architektur van Charles Jencks zien. Zij was benieuwd hoe 
hij zou reageren op dit recente theoretische werk, waarvan het 
eerste deel ‘The death of modern architecture’ heet.36 Stam was 
duidelijk: “Neem dat weer mee, ik vind het erg onsympathiek.” 
Het gesprek kwam op Le Corbusier, die twintig jaar eerder tij-
dens zijn ochtendbad in de Middellandse Zee was overleden. 
Stam wees er met trots op, dat deze zijn raadhuisontwerp voor 
Amsterdam erg had geprezen. Daar bracht zij tegen in, dat zij toch 
tegenspelers geweest waren, in ieder geval tijdens het eerste 
CIAM-congres. Dat zag Stam anders: “Ik was geen tegenspeler! Ik 
was slechts kritisch! Le Corbusier is zeer belangrijk. Hoewel, zijn 
gebouw in Moskou is niets bijzonders, ook de materiële kwaliteit 
is slecht. Misschien heeft hij een slechte opzichter gehad.”37 Stam 
doelde op het Centrosoyus-gebouw, waarvan hij de ontwerpen in 
1928 niet te zien had gekregen. Het vakbondshoofdkwartier was 
slechts met de grootste moeite tot stand gekomen. 
In Van Eesteren zag Stam wel een opponent: in de loop van de 
gesprekken liet hij zich één keer ontvallen dat hij Ben Merkelbachs 
steun hard nodig had gehad, omdat Van Eesteren als hoofd van 
de Amsterdamse Dienst Stadsontwikkeling hem steeds weer 
dwarsboomde: “Van Eesteren was mijn tegenspeler. Hij was 
stadsbouwmeester van Amsterdam en heeft meer dan een project 
tegengehouden en de deur op slot gehouden. De hoogbouw van 
zeven etages [van de Geïllustreerde Pers, SJ] kon alleen tot stand 
komen omdat Merkelbach het voor mij op nam. (….). Ik gold 
destijds als een communist. Dat was ik helemaal niet zo erg.”38 Hij 
wilde voor één keer verklaren, dat hij zich nooit zo nauw met het 
communisme had ingelaten als werd aangenomen, blijkbaar wel-
bewust van de invloed die dit stempel op zijn leven had gekregen. 
Vaak begon hij over Karl Moser, die hij nog steeds een warm hart 
toedroeg: als vanouds noemde hij hem “Papa Moser”. Tijdens 
haar laatste bezoek toonde Rümmele hem dia’s van het Huis Rikli 
in Zürich, waar onlangs Stams hand in was herkend.39 Dat kon hij 
niet bevestigen: “Het is best mogelijk, ik heb voor Mosers bureau 
veel ontwerpen getekend, zonder ooit mijn naam eraan te geven.” 
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Nog steeds negeerde Stam de regel, die het auteurschap van een 
ontwerp aan het architectenbureau doet toekomen. Hij vroeg haar 
meer architectuurfoto’s van “de oude Moser” mee te brengen. 
Ook sprak hij zijn verlangen uit, om wanneer het warmer werd 
nog eens naar het Meer van Zürich of naar de Ütiberg te gaan, 
plekken die hij in zijn jeugd met Werner Moser bezocht had. Daar 
zou het niet meer van komen, want Rümmele had aan zijn laatste 
ziekbed gestaan. 
Er volgde nog één verhuizing. Deze hield ongetwijfeld verband 
met Olga’s slechte geestestoestand.40 Een arts waarschuwde haar, 
dat de gezondheid van Stam weinig inspanning meer toeliet. 
Zij wilde daar niet van weten en liet midden in de nacht een taxi 
voorrijden om Zürich te verlaten. Mogelijk hield dit besluit ver-
band met Rümmeles bezoeken, omdat de gesprekken met haar 
Stam onrustig maakten. Olga vroeg haar tijdens hun laatste tele-
foongesprek om “Martin” niet van haar af te nemen. 
Stam bracht zijn laatste dagen – drie weken – door in het 
Pflegeheim Villa Helios in het dorpje Goldach aan het 
Bodenmeer.41 Daar stierf op zondag 23 februari 1986 op 86-jarige 
leeftijd Martinus Adrianus Stam.42 De doodsoorzaak was ver-
moedelijk een hartstilstand. Het tijdstip van zijn heengaan is niet 
overgeleverd en evenmin is bekend wie daarbij aanwezig waren 
of wat zijn laatste woorden waren. 
Vijf dagen later volgde een onopvallende teraardebestelling. 
Stam werd te ruste gelegd op de begraafplaats Elzenbühl, op een 
heuvel die uitziet over het Meer van Zürich. Die ochtend was de 
wijde omgeving met sneeuw bedekt. De ceremonie werd geleid 
door Pfarrer Stökelberg, president van de mensenrechtenorga-
nisatie Christian Solidarity International, die zalvende woorden 
sprak.43 Behalve Olga woonden slechts enkele vrienden de sobere 
begrafenis bij.44 Roth dankte zijn aanwezigheid aan een rouwad-
vertentie in een gratis krantje, waar hij op geattendeerd werd. Hij 
wilde het woord voeren, maar dit werd hem niet toegestaan: er 
is geen grafrede gehouden. Na afloop van de korte plechtigheid 
vroeg hij Olga te spreken in verband met de artistieke nalaten-
schap. “God zei met je” zei ze vriendelijk, maar zij hield haar 
adres geheim.
Er kwam een eenvoudig houten kruis op het graf.45 

Zijn leven lang was Stam weinig voorspelbaar. Met het zelfge-
kozen ballingschap werd zijn ongrijpbaarheid wel heel reëel. Dat 
Olga en hij zich onveilig of zelfs bedreigd hebben gevoeld, is de 
meest gehoorde en aannemelijke verklaring voor hun verdwij-
ning: Mart had onder dictaturen angstaanjagende ervaringen 
beleefd en Olga had meer dan eens onder jodenvervolgingen 
geleden. Een biografische notitie die zij niet nader duidde, toont 
aan dat beiden op gegeven moment geen uitzicht meer zagen: 
“De zelfmoordgedachten die vaak bij ons opkwamen, konden we 
gelukkig loslaten – God zij dank (....).”46 
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Volgens de cultuurhistoricus Frits Boterman kan naar de redenen 
van Stams stilzwijgen slechts geraden worden: “Enerzijds moet 
een mogelijke verklaring gezocht worden in de weinig flexibele, 
bijkans puriteinse persoonlijkheid van Stam zelf en anderzijds 
in het feit dat zijn hooggestemde idealisme van een maakbare 
samenleving in botsing kwam met de realiteit.”47 Anderen heb-
ben ronduit verklaard dat hij, en vooral zij, het gezonde verstand 
verloren hadden. Het is echter te gemakkelijk om aan te nemen, 
dat zij vanuit een onberedeneerde angst het isolement hebben 
gezocht, omdat hun vertrek daarvoor te weloverwogen was. Het 
echtpaar voelde zich in de snel veranderende maatschappij, in het 
magisch centrum Amsterdam, niet meer thuis. Zwitserland, waar 
Stam immers in zijn jonge jaren gewoond had, bood hen welis-
waar geen geborgenheid, maar de politieke neutraliteit van dit 
land kan hen aangesproken hebben. 
Mart en Olga konden zich des te gemakkelijker losmaken, omdat 
het contact met zijn beide dochters al eerder verbroken was. Dat 
zij haar heil in devotie zocht, kan hun keuze voor afzondering een 
impuls hebben gegeven. De beslissing is sindsdien een eigen 
leven gaan leiden. Zij beschermden hun anonimiteit zo zorgvul-
dig, dat de schoenmaker niet mocht weten wiens schoenen (maat 
46) hij repareerde. Dit benauwende bestaan brak hen op. 
Stam was voortdurend met Olga samen en verkeerde vrijwel 
uitsluitend in haar gezelschap. Omdat zij door angsten beheerst 
werd, ontstond een situatie die veel van de folie à deux weg had. 
Bovendien is zijn onwaarschijnlijke beschuldiging aan het adres 
van Van Eesteren een aanwijzing, dat hij met onverwerkte gevoe-
lens kampte. 
Wel was Stam dankzij zijn nieuwe identiteit in staat om ook in 
zijn laatste levensfase tot nieuw werk komen. Hij ontwierp twee 
villa’s, schetste stoelen met en zonder achterpoten en aquarel-
leerde.48 Over deze woningen, die een nieuw hoofdstuk in zijn 
oeuvre vormen, heeft hij zich nauwelijks uitgelaten.49 De villa in 
Hilterfingen werd ingrijpend verbouwd, maar daar haalde de 
functionalist zijn schouders over op: “Ik heb de ontwerpen naar 
onze eigen behoeften gemaakt. Dat kon die mensen blijkbaar niet 
bevallen.”50 
Rümmele heeft goed aangevoeld welke bijzondere bladzijden 
architectuurgeschiedenis zij schreef. Haar overzicht Mart Stam 
werd een standaardwerk. Ook ijverde zij voor een postume ver-
zoening in de familie Stam. 
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Architects’ Journal stond in maart 1986 stil bij het overlijden  
van Mart Stam1: 

“ De laatste van het CIAM 
 
Mart Stam, die vorige maand in Zürich overleed, was een 
van de meer teruggetrokken giganten van het heroïeke tijd-
perk van moderne architectuur. Hij werd geboren in 1899 in 
Nederland en was de laatste overlevende van het trio dat aan 
de basis stond van de slotverklaring van CIAMs eerste bijeen-
komst in 1928 in La Sarraz. 
De bijdragen van Stam aan de ontwikkeling van een breed 
spectrum aan bouwtypen en stadsplanning waren talrijk en 
belangwekkend. Naast zijn ontwerp voor het kantoorblok in 
Köningsberg uit 1922, was er de gevierde Van Nelle fabriek, 
de rijtjeshuizen van Weissenhof, de huisvesting en bejaarden-
huizen in Frankfurt, en de radicale voorstellen voor stadsver-
voer voor de buurt rond het Rokin in Amsterdam. De ruimte-
lijke kwaliteit van zijn bouwwerken werd aangevuld door de 
foutloze en elegante detaillering, en vertoonde een meester-
lijke innovatieve structuur en constructie. 
Het is goed om te weten dat Mart Stam, kort voor zijn dood, 
de ontwerpen goedkeurde voor een reconstructie voor zijn 
achterpootloze stalen buisstoel uit 1926. De stoel zal worden 
tentoongesteld in het Tecta Mobil Cantilever Chair Museum, 
dat in juni geopend zal worden in Beverungen, Duitsland.”

27 
TEN PROOI AAN DE LEVENDEN 

Afb. 30
Tentoonstelling Mart Stam, 
Gemeentemuseum Den Haag,  
13 december 1969 – 8 februari 1970.
Foto collectie Gemeentemuseum 
Den Haag
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Het in memoriam van NRC-Handelsblad eindigt als volgt:2 

“ Voor Stam prevaleerde de sociale en ethische kant van het 
bouwen altijd boven het esthetische aspect. Het individuele 
kunstenaarschap trok hem niet aan. Steeds zocht hij samen-
werking met gelijkgestemden. Hij zag het functionalisme 
in de architectuur als een vanzelfsprekend antwoord op de 
maatschappelijke behoeften en ook als de bouwwijze die bij 
uitstek geschikt was voor de opbouw van een socialistische 
samenleving. Door zijn strakke architectuur en zijn stellige 
uitspraken en geschriften heeft hij sterk bijgedragen aan de 
radicalisering van de moderne architectuurstroming. Zijn 
naoorlogse werk mist die radicaliteit. Het lijkt of de teleur-
stellingen die hij zowel in de Sovjet-Unie als in ons land heeft 
ervaren eraan afleesbaar zijn.” 

Voor velen kwamen necrologieën als deze als een verrassing, 
omdat zij Stam sinds lang dood hadden gewaand. Hij werd vooral 
geprezen als een visionair, een bevlogen zoeker naar nieuwe archi-
tectonische vormen, bestemd voor een betere samenleving. Maar 
hij werd ook met “de verloren avant-garde” in verband gebracht.3

Olga Stam-Heller deed het archief van haar echtgenoot nog in 
het jaar van zijn overlijden over aan het Deutsches Architektur 
Museum. Hier werd deze nalatenschap als een belangrijke aan-
winst verwelkomd. Trefzeker merkte dit museum op, dat Stams 
architectuurhouding een volkomen origineel, radicaal en helder 
standpunt coherent in een architectonische vorm omzet.4 
De samenstelling van het archief tekent de liefhebbende weduwe. 
Zij gaf een artistiek overzicht uit handen, maar documenten over 
Stams zakelijk doen en laten stond zij niet af, laat staan dat er 
onwelgevallige details over zijn privéleven naar buiten kwamen. 
Bij leven had Stam zijn werk zelfbewust laten vastleggen door 
gespecialiseerde fotografen zoals Ilse Bing en in latere jaren Jan 
Versnel. Foto’s vormen met de vele ontwerptekeningen de basis 
van het archief. Tussen deze foto’s bevinden zich ook portretten 
en familiekiekjes. Op de meeste oogt Stam als een goedlachse en 
charmante man, maar er zijn ook beelden die hem heel gespan-
nen tonen. Overigens blijkt uit het geringe aantal publiciteitsfo-
to’s, dat hij de camera om wat voor reden ook liever vermeed.
Olga voegde aan het archief een hagiografische ‘Chronologie’ 
toe.5 Stam zal in haar bijzijn herinneringen hebben opgehaald, die 
zij blijkens haar tendentieuze formuleringen en vele vergissingen 
pas na zijn verscheiden heeft opgetekend. Zij wilde hem vooral 
als een “humanistisch” architect herinnerd zien en ondertekent: 
“Mart † + Olga. God wilde mij weer met jou (…) verenigen.”6 Olga 
overleed in 1989 en werd naast hem begraven. 
Stam bleek in zijn laatste wilsbeschikking uit 1982 de Allgemein 
Antroposofischen Gesellschaft Dorneck bedacht te hebben.7 Wel 
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had hij op dezelfde dag ook een opzetje geschreven, waarin hij de 
Christliche Blindenmission International Zürich als voornaamste 
erfgenaam voor ogen had, maar de antroposofische stichting zou 
de toegezegde erflating met een rechtsgang afdwingen.8 Naar 
verluidt bedroeg deze nalatenschap rond de miljoen gulden, naast 
inkomsten uit auteursrechten.9 Een bedrag van deze omvang is 
een aanwijzing, dat het voortvluchtige bestaan en de diensten van 
advocaten Stam veel spaargeld hebben gekost. 

IN VOGELVLuCHT
Tijdens zijn lange loopbaan heeft Stam zich op veelzijdige wijze 
kunstzinnig ontwikkeld. Hij onderscheidde zich in architectuur, 
stedenbouw en vormgeving, terwijl hij ook als publicist en in 
het kunstonderwijs van grote betekenis was. Al bij leven werd 
zijn architectuur als een kruisbestuiving van constructivisme, 
Bauhaus en Nederlands functionalisme opgevat.10 Sindsdien zijn 
er nog meer invloeden in herkend, zoals van De Stijl, het elemen-
tarisme en het minimalisme. 
Stam begon zijn loopbaan bij Van der Mey en werkte vervolgens 
bij Granpré Molière, Von Walthausen, Max Taut, Poelzig, Moser, 
Itten en Van der Vlugt, die hem, de één meer dan de ander, met 
zijn architectuur op weg hielpen. Zijn oeuvre kent verschillende 
hoogtepunten, artistiek gezien maar ook gerekend naar de mate 
waarin het in een maatschappelijke behoefte voorzag. Nog voor 
hij werk op eigen naam gerealiseerd had, werd in zijn futuristische 
ontwerpen voor het treinstation Genève-Cornavin en het zojuist 
genoemde “Rokin district” het geniale herkend. Zij verschenen 
respectievelijk in ABC en i 10, avant-garde tijdschriften waarin hij 
een groot aandeel had. Daarnaast gaf hij met ‘De moer’ en andere 
pennenvruchten gestalte aan het gedachtegoed van het Nieuwe 
Bouwen. Toonaangevende architectuurcritici als Theo van Doesburg 
en Sigfried Giedion zagen de potentie van deze publicaties, die 
Stam tot een centrale figuur voor het begrip van de modernistische 
architectuur maakten.11 Dit schrijftalent zette hem als architect op 
de kaart nog voor hij een bouwwerk gerealiseerd had. 
De huizenrij in de experimentele Weissenhofsiedlung – Stams eer-
ste zelfstandige gebouw – vestigde zijn reputatie definitief, samen 
met zijn aandeel in de stadsuitbreiding van Frankfurt am Main. 
Stam was 27 jaar jong toen hij tot The Seven Lamps werd gere-
kend, wat naar alle maatstaven een uitverkiezing mag heten.12 
Ook de Van Nellefabriek was een grote triomf, waarin hij ondanks 
alles deelde. Tegelijkertijd begon zijn achterpootloze stoel een 
wereldwijde opmars. De stoel zou echter veel bekender worden 
dan de ontwerper, want Stam kreeg alleen bij de avant-garde 
naam in de korte tijd dat de schijnwerpers op hem gericht waren. 
Het kunstzinnige hoogtepunt van zijn bliksemcarrière bleef tot het 
startmoment beperkt, toen hij de verwachtingen waarmaakte.
Als medeoprichter van het CIAM was Stam een katalysator van 
het functionalisme. Vanaf de eerste dag van het eerste congres 
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van deze denktank botste zijn maatschappelijk engagement met 
Le Corbusiers pleidooi voor esthetiek. Stam bundelde hier krach-
ten voor de kleine woning, maar bemiddelde ook in de frustre-
rende botsingen tussen de facties binnen deze vereniging. Alleen 
Cor van Eesteren zou de Nederlandse inbreng in het CIAM sterker 
bepalen.
Stams loopbaan kreeg een beslissende wending, toen hij na 
de beurskrach voor een ongekend groot stedenbouwproject 
naar de Sovjet-Unie afreisde. Hij ging een nieuw experiment 
aan: de urgente huisvesting van een ontheemde massa. Voor 
Magnitogorsk ontwikkelde hij een stedenbouwkundig concept dat 
in verschillende steden toepassing kreeg.
Na aanvaringen met de Sovjetautoriteiten en een gedwongen 
vertrek reisde Stam terug naar Nederland om hier opnieuw 
architectuur van blijvende waarde te scheppen, waaronder de 
drive-in woningen. Als publicist hielp hij om De 8 en Opbouw tot 
grote hoogte te brengen. Wel werd duidelijk dat hij zijn grootste 
artistieke bloei achter de rug had; het “jeugdgenie” had voor een 
“stoere werker” plaatsgemaakt. 
Omdat hij onverminderd in een betere maatschappij bleef gelo-
ven, waagde hij tijdens de bezetting zijn leven om dat van ande-
ren te redden. Hij was destijds directeur van het IvKNO. Hoewel 
zijn hervormingen op deze kunstnijverheidsschool veel weerstand 
opriepen, wilde hij hier een tweede Bauhaus creëren en de rijks-
overheid tot modernisering van het kunstonderwijs aanzetten. 
Nadat hij van de Nederlandse wederopbouw werd buitengeslo-
ten, hoopte Stam in de Sovjettische Besatzungszone, de latere 
DDR, zijn ideeën te realiseren. Als directeur van de kunsthoge-
school van Dresden maakte hij mee, hoe een traditionalistische 
stroming het kunstbeleid ging bepalen, omdat de DDR een 
frontlinie in de Koude Oorlog was geworden. Hij weigerde zich 
hiernaar te voegen, waarop hij naar een Berlijnse kunstschool 
werd overgeplaatst, waar hem later het werken onmogelijk werd 
gemaakt. Weer bleek hij te individualistisch om in een communis-
tisch bestel te gedijen.
Terug in Amsterdam werkte Stam drie jaar voor het architecten-
bureau Merkelbach en Elling, waarna hij zich zelfstandig vestigde. 
Onverminderd bleef hij de principes van het Nieuwe Bouwen 
uitdragen en zich voor een menselijke architectuur inzetten. Zijn 
meest overtuigende werk uit deze periode is het kantoorgebouw 
voor De Geïllustreerde Pers. 
Na een ernstige ziekte verbrak Stam in 1966 vrijwel al zijn sociale 
banden om zich met zijn derde echtgenote onder valse namen in 
Zwitserland terug te trekken. In deze zorgelijke tijd realiseerde hij 
twee villa’s, die zij zelf bewoond hebben.

IN DE OGEN VAN TIjDGENOTEN
“Stam was iemand die wat wilde”, zo merkte Ida Falkenberg-
Liefrinck op en zij roemde zijn “civiele courage” omdat hij naar 
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zijn geweten handelde, ongeacht de consequenties.13 Inderdaad 
bracht deze houding hem geregeld in moeilijkheden. Zo werd hij 
wegens dienstweigeren in hoger beroep tot tien maanden hechte-
nis veroordeeld. 
Stam was al jong sociaal geëngageerd en actief in progressieve 
bewegingen als de JGOB en de IAMV.14 Omdat hij zich met de 
onderdrukte arbeidersklasse solidair verklaarde, werd hij door 
vriend en vijand als communist geafficheerd. Piet Mondriaan 
wist, dat Stam “te communistisch” voor de redactie van i 10 was, 
maar een hardliner was hij niet. Voor zover is na te gaan is Stam 
nooit lid van een communistische partij geweest, noch heeft hij 
zich door hun leiders laten dwingen. Evenmin heeft hij zich voor 
de omverwerping van het kapitalisme uitgesproken of zich buiten 
zijn vakgebied met politiek ingelaten.15 Hij stond voor geweldloos-
heid, was los van de kerk door Jezus geïnspireerd en net als zijn 
vader in hart een anarchist. Desondanks werd Stam in de Koude 
Oorlogsjaren in Den Haag “een rooie hond” genoemd.16 
Een belangrijke notie in dit verband is dat zijn talent door deze 
afwijzing afgestompt zou zijn geraakt:17 

“ Helaas heeft hij vanwege zijn politieke overtuiging heel wei-
nig opdrachten gekregen. Die zijn pas losgekomen toen hij 
eigenlijk niet meer op zijn hoogtepunt stond. Dat was voorbij, 
omdat hij kapot is gemalen tussen de politieke stromingen. 
Daarmee is een heel begaafd architect, misschien een van de 
begaafdsten van Nederland, verloren gegaan.”

Deze pertinente opvatting van Willem Sandberg werd door ande-
ren beaamd, maar Stam zelf heeft zich nooit in deze zin uitgela-
ten. Sandberg wist door hun hechte vriendschap ongetwijfeld 
waarover hij sprak, maar toch is een kanttekening op zijn plaats. 
Dat Stam maar weinig kon bouwen, hing in het begin van zijn 
loopbaan namelijk ook met zijn experimenteerzin samen. De 
schetsen van het Geneefse treinstation en het project Rokin-Dam 
imponeerden vakgenoten, maar konden nauwelijks tot opdrach-
ten leiden. 
Stam wist zich echter als steile communist geoormerkt en zag in 
dat zijn idealisme een tol eiste. Steeds vaker bleven deuren voor 
hem gesloten. Op den duur ging hij ook redelijke oppositie als 
aanvallen op zijn persoon zien. In zijn laatste levensjaar verweet 
hij Van Eesteren dat deze hem bij bouwopdrachten in Amsterdam 
had tegengewerkt: “Ik werd destijds als communist gezien.”18 Of 
Stam hier werkelijk gepasseerd werd mag betwijfeld worden. 
Voor de beschuldiging, die volkomen op zichzelf staat, werd 
ondanks onderzoek geen grond gevonden. 

WHAT’S IN A NAME 
Dat Stam in zijn vakgebied buitenspel kwam te staan, is echter 
niet uitsluitend aan dit communistische stempel te wijten. 
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Daarvoor was hij teveel een man met een gebruiksaanwijzing. 
Wat zijn karakter betreft ligt het voor de hand om eerst naar zijn 
jeugd te kijken. Hij groeide op in een burgerlijk gezin, deels van 
Lutherse gezindheid. Zijn voorouders hadden generaties lang 
in Noord-Holland een bestaan gevonden, meestal als boer of 
herbergier. De beide grootvaders waren koffiehuishouder. Zijn 
geboorteplaats Purmerend was een handelsstadje met gemakke-
lijk sociaal verkeer tussen de standen, maar ook met een stugge 
mentaliteit. 
Uit zijn vormende jaren zijn weinig verhalen overgeleverd, die 
licht werpen op zijn ontwikkeling. Het zal bijvoorbeeld wel een 
raadsel blijven waar zijn fascinatie met snelverkeer vandaan 
kwam, al biedt het negentiende-eeuwse vooruitgangsgeloof rond 
mobiliteit een begin van een verklaring. Ook de vraag wat hem 
zo ontvankelijk voor het sociale vraagstuk maakte, kan slechts 
in algemene zin beantwoord worden. Stam groeide op te mid-
den van leeftijdsgenoten uit lagere sociale klassen en maakte 
armoede en woningnood van dichtbij mee. Het ideaal van “zui-
ver leven” werd hem in eigen kring bijgebracht, maar over zijn 
contacten met geestverwanten als Kees Boeke en Chris Lebeau 
ontbreekt ieder detail. 
De eerste aanwijzingen, dat Stam als vreemd ervaren werd, dateren 
uit zijn eerste werkzame jaren. Zijn werkgevers verbaasden zich 
over hun tekenaar. Marinus Jan Granpré Molière vond hem “anders 
dan anderen” en Karl Moser merkte zijn “Mistrauen” op. Stam liet 
vaak zwijgend zijn afkeuring blijken, wat irritaties wekte. Meer dan 
eens werd verzucht, dat hij van niemand iets aan wilde nemen. 
Walter Gropius zal zich aan Stam gestoord hebben, omdat deze zijn 
eervolle voorstellen afsloeg. Later verdacht hij hem van intriges. 
Dat Stam soepel met de waarheid omging, vermoedde ook zijn 
zakenpartner Anton Lorenz. 
Marcel Breuer uitte beschuldigingen aan het adres van Stam, 
maar deze kwamen van een slecht verliezer. Áls Breuer Stam in 
1926 heeft ontmoet, kunnen zij alleen over gedroomde achter-
pootloze stoelen gesproken hebben. In Breuers atelier stond op 
dat moment zelfs geen prototype. 
Dat Breuer Stam op ideeën heeft gebracht mag echter niet wor-
den uitgesloten. Stam beriep zich daarbij op het belang van de 
collectieve gemeenschap. Als selfmade man negeerde hij de 
ethiek van het architectenberoep en het auteursrecht. Zo leidde 
hij van de representatietekeningen die hij voor zijn werkgevers 
maakte, eigen varianten af. Deze publiceerde hij op eigen naam, 
waarmee hij ten onrechte suggereerde dat hij aan de basis van 
het oorspronkelijke idee had gestaan. Deze handelswijze herin-
nert aan de legendarische Blues Brothers. Jack en Elmore Blues 
verklaarden laconiek “We’re on a mission from God” en namen 
wat zij voor hun kruistocht nodig hadden.19 Precies zo hield Stam 
bij zijn dienstweigering zijn rechter voor, dat hij al in dienst was – 
in dienst van Christus. Hij ging zijn roeping als vrijbrief gebruiken.  
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Breuer was verstandig geweest als hij net als Mondriaan zijn ont-
werpen had omgedraaid, of – beter nog – ze net als Le Corbusier 
per telegram uit zicht had laten halen: “Laat geen enkel project 
aan Stam zien.”20

EEN ZIELkuNDIGE ONTLEDING
Uit de getuigenissen komt steeds hetzelfde karakter naar voren. 
Stams halsstarrigheid blijkt alleen al uit zijn onvermogen om aan 
Van der Vlugt tegemoet te komen. “Ze moeten eruit” vonniste hij 
nadat het raadhuisontwerp voor de gemeente Huizen was afge-
keurd. Ook tijdens de bezetting bleek hij compromisloos. 
Een tweede karaktertrek die met smaak is overgeleverd, is zijn 
arrogantie. Neem bijvoorbeeld de slagvaardige wijze, waarop 
hij als voorzitter van Opbouw een tentoonstelling naar zijn hand 
zette. Deze hooghartigheid werd sterk door zijn scheppingsdrang 
bepaald. Tijdgenoten zagen hem als “van zijn vak bezeten.”21 
Wellicht verklaart deze drang ook zijn moeizame vaderschap. 
Stam vond zelf dat hij als vader gefaald had.22

Zijn hautaine houding ging gepaard met een gebrek aan vertrou-
wen in anderen en de neiging om zaken naar zich toe te trekken. 
Hij blufte graag; ook met zijn architectuur wilde hij anderen over-
troeven. Deze karaktertrek is verschillend verklaard. Jetti Stam 
zocht de oorzaak in het vroege succes van haar vader. Voor ande-
ren is duidelijk dat het vernederende ontslag door Van der Vlugt 
hem uit het lood heeft geslagen, voor weer anderen zijn celstraf. 
Ook is gesuggereerd dat hij zijn kleinsteedse afkomst met flair 
wilde compenseren. Als aankomend architect ging hij immers 
met gereputeerde architecten als Gropius en Mies van der Rohe 
om. Op de Bauhaus-tentoonstelling van 1923 hing hij zijn ontwer-
pen brutaalweg tussen hun werk. Een laatste, onontkoombare 
verklaring is dat Stam zich vanwege zijn buitengewone lengte 
boven anderen verheven voelde (hij was 1.93 m. lang). 
Zijn strijdlust is een verwante karaktertrek. Hij zocht geregeld de 
provocatie, al gold binnen zijn beroepsgroep de ongeschreven 
regel dat men elkaar niet afviel. Een treffend voorbeeld is het 
bruuskeren van Le Corbusier en Hendrik Berlage op La Sarraz. De 
buisstoelen van Paul Schuitema deed hij als “op makaroni gelij-
kende staalgedrochten” af. Hij was recalcitrant en had moeite om 
anderen het laatste woord te gunnen. 
Stam, hoewel impopulair, werd geaccepteerd. Zo vond Kees van 
der Leeuw hem “lastig”, maar vroeg hem voor de wederopbouw 
van Rotterdam. Voor Van Eesteren was Stam een waardevol 
CIAM-lid. Van Eesteren “vergaf hem altijd veel, omdat zijn kunnen 
zo groot was.”23 

Meer dan eens werd het dubbele in Stams karakter opgemerkt: 
hij was hartelijk en hulpvaardig maar ook hard en sluw. Hij werd 
dan ook als raadselachtig ervaren, vooral nadat hij in de tweede 
helft van de jaren twintig als een charismatisch leider werd 
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geafficheerd, als voorman van de modernistische beweging, 
wiens moreel geladen teksten een heilsboodschap verkondig-
den.24 Deze gedrevenheid heeft zijn karakter gevormd. Heinz 
Rasch moest aan Jezus denken zoals Stam op Mies van der Rohe 
en Le Corbusier inpraatte. Bing portretteerde hem als een ver-
losser – in zijn opdracht, maar toch. (afb. 64) Bauhaus-studenten 
spanden zich tot het uiterste voor hun gastdocent in, als zou hij 
hen uit de woestijn leiden. 
De wijze waarop hij aan zijn roeping gehoor gaf, deed Hans Buys 
in 1939 spreken over Stams “Odyssee” en over een held die een 
zuivering teweegbracht.25 Het leven van helden volgt in mythen een 
vast patroon, aldus de antropoloog Joseph Campbell.26 Zij ontstij-
gen het dagelijks leven om in een hogere wereld te triomferen en 
bij terugkeer hun gaven te delen. Stam mag met zijn moedige en 
opofferingsgezinde levenshouding een Campbelliaanse held heten. 
Andere architecten stonden ook op een voetstuk, maar zelfs in de 
vereerde Le Corbusier werd geen messias herkend. 

Een laatste observatie omtrent Stams karakter betreft de gewe-
tensvraag of hij, werkend voor Stalin, ‘fout’ is geweest. De 
beschuldiging: hij zou uit ideologische verblinding aan het goe-
lag-systeem hebben meegewerkt. Wie Stam dit verweet, hield een 
stier een rode lap voor. 
Naar de maatstaven van de historicus Chris van der Heijden die 
schrijvend over de bezetting het begrip ‘fout’ tegen het licht hield, 
speelt bij Stam een tegenstelling tussen doel en effect, omdat 
hij onbedoeld deel uitmaakte van een debacle.27 Als marxist zag 
Stam het westen als een dictatuur van kapitalisten, die de onder-
gang naderde, terwijl de Sovjet-Unie weliswaar een ruwe begin-
fase doormaakte, maar tot de heilstaat zou leiden. Hier wilde hij 
met zijn stedenbouw een nood lenigen, maar hij werd een speel-
bal van de Russische leiders. Zijn laatste project was een steden-
bouwkundig advies voor Balgasj, dat nog zwaarder vervuild bleek 
dan Magnitogorsk. Om deze reden heeft hij de opdracht met 
groot persoonlijk risico geweigerd. De eendimensionale kijk om 
Stam ‘fout’ te verklaren doet hem dan ook tekort. Hij ging mis-
schien niet vrijuit maar had evenmin bloed aan zijn handen. Ook 
zijn ervaringen in de DDR wijzen erop, dat Stam eerder een wat 
naïef slachtoffer dan een ‘foute’ dader was. 
Dat Stam na deze frustrerende aanvaringen tenslotte de veer-
kracht niet meer had om zich te hervinden, hangt ongetwijfeld 
samen met deze beschuldiging ‘fout’ te zijn geweest, die hem 
achtervolgde. Zijn emigratie in 1966 was een vlucht uit psychische 
nood. Sandbergs uitspraak, dat Stam tussen politieke stromingen 
“kapot gemalen” is, mag onverkort worden overgenomen. 
Getuigen uit de laatste levensfase spreken van “paranoia” en 
“godsdienstwaan”. Deze lekenoordelen kunnen niet medisch 
onderbouwd worden, maar vinden in de omzwervingen van het 
hoogbejaarde echtpaar een trieste bevestiging. Psychische schade 
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was gezien Stams ervaringen haast onvermijdelijk. De schildklier-
operatie uit 1963 en de afzondering met zijn geesteszieke echtge-
note hebben hem verder uit evenwicht gebracht. Hun vertrek met 
de noorderzon wijst erop, dat zij zich bedreigd hebben gevoeld, 
al liepen zij geen reëel gevaar. Gelukkig verlichtten de gesprekken 
met Simone Rümmele zijn laatste levensdagen. 

Bij wijze van gedachtenexperiment raadpleegde de biograaf een 
Chinees orakelboek, de I Tjing.28 De vraag “Wat was Mart Stam 
voor mens?” leverde het hexagram ‘De Benauwenis’ op, waarbij 
de bovenste lijn van yin naar yang overgaat. Het karakter voor dit 
hexagram stelt een eenzame boom voor; de zes lijnen een leeg-
gelopen meer. Er wordt een mens beschreven, “wie het wel en 
wee der mensheid na ter harte gaat” maar die niet geloofd, zelfs 
bedreigd wordt. In deze uitputtingsslag houdt hij stand. Het opge-
droogde meer wijst erop, dat hij zijn gevoelens en emoties niet 
meer kan uitdrukken. Hij wendt zich tot God. Uiteindelijk bevrijdt 
hij zich uit deze situatie door resoluut te besluiten om weg te gaan. 
Dit beeld van haar vader ontroerde Ariane Stam hevig.29 Zij vond 
– en de biograaf met haar – dat deze drieduizend jaar oude, door 
het lot beschikte woorden het wezen van Stam verbluffend raak 
beschrijven. Inderdaad probeerde hij met volharding, zwijgen en 
een vlucht overeind te blijven in een omgeving, die hij vijandig wist. 

EEN GESCHAkEERD bEELD 
Had Stam zich tijdens zijn werkzame leven onder zijn roemruchte 
reputatie stoïcijns gehouden, na zijn dood ging hij “ten prooi aan 
de levenden”, zoals Sartre het postume bestaan typeerde.
Op het schimmige beeld van een ongenaakbare Stam werd 
gereflecteerd. Auke van der Woud zag de paradox: “Stam kreeg 
een internationale faam ondanks een klein en weinig indrukwek-
kend oeuvre. En de reputatie die een architect toen had, bepaalt 
vandaag nog steeds zijn plaats in de geschiedenis. Ook dit hoort 
bij het hermetische wereldbeeld van het Nieuwe Bouwen.”30 De 
kunsthistorische inzichten over deze architectuurstroming zijn met 
de tijd veranderd, maar het beeld van Stam lijkt onverminderd 
op de karikatuur van Paul Meller: het bekoorlijke dorpsmeisje dat 
de wereld aan haar voeten krijgt.31 Hoewel er geschamperd is dat 
Stam in de Sovjet-Unie slechts één wijkje realiseerde, wordt hij 
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omstraald door het aureool, dat hij dankt aan de moed waarmee 
hij op de barricade klom om de strijders voor de “nieuwe wereld” 
aan te voeren. In Oost-Europa werd dit ongeleide projectiel snel 
onschadelijk gemaakt. Zowel in de Sovjet-Unie als in de DDR 
werd hij gedwongen om te vertrekken. Vervolgens werd hij als 
“Unperson” doodgezwegen en werden zijn sporen uitgewist.
In het westen kreeg het publiek vanaf 1969 gelegenheid om Stam 
te leren kennen. Dankzij het pionierswerk van Gerrit Oorthuys kon 
het Haags Gemeentemuseum een tentoonstelling aan hem wij-
den.32 Daarna kwam de receptie traag op gang. Meer dan twintig 
jaar gingen voorbij voordat er monografieën over Stam versche-
nen, naast studies over zijn werk in breder verband. 
In de jaren tachtig werd een reeks tentoonstellingen aan het 
Nieuwe Bouwen gewijd, herrees het Café de Unie en opende het 
Schröder-huis zijn deuren. De functionalistische ontwerpen van 
Breuer, Le Corbusier en Stam werden in goedkope uitvoeringen 
in meubelhallen verkocht en er verschenen Mondriaan-placemats 
en bouwpakketten van de rood-blauwe stoel in de handel.33 De 
achterpootloze stoel ging design art heten. Door in 1986 een 
Mart Stam-prijs voor binnenhuisarchitectuur in te stellen, gaf de 
gemeente Amsterdam zijn naam nieuwe glans.34 Bijna tien jaar 
later werd op de Kunsthochschule Berlin-Weissensee het Mart 
Stam Gesellschaft gevestigd, bij wijze van “Wiedergutmachung”.35 
Met dit eerherstel werd namelijk erkend dat hem als directeur van 
deze opleiding onrecht was aangedaan. 
Stams herontdekking cumuleerde in een eregeld van de 
Nederlandse overheid, dat hij nederig aannam. Hij had niet meer 
op een handreiking gerekend. 

WAAR GEEN WATER IS, kAN DE SCHIPPER NIET GAAN 
Een biografie komt nooit zonder worsteling tot stand. Stam heeft 
geen memoires geschreven. Zelfs zijn brieven zijn nauwelijks 
bewaard gebleven, met uitzondering van de briefwisselingen met 
Werner Moser, Karel Teige, Anton Lorenz en Giedion, die zelden 
buiten de beroepssfeer treden. De bronnen die over zijn jeugd 
vertellen zijn op één hand te tellen. 
Gehoopte archieven bleken soms niet te bestaan, zoals die van 
i 10, De 8 en Opbouw, de GKf en Goed Wonen.36 Het archief van 
het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok ver-
brandde in de Meidagen, evenals dat van het bureau Van Tijen & 
Maaskant en het bouwarchief van de Van Nellefabriek. De rele-
vante Russische archieven zijn bewust vernietigd en wat deson-
danks resteert is nauwelijks ontsloten.37 Naar moet worden aan-
genomen kan er geen Stasi-rapport over Stam overlegd worden.38 
Verschillende vragen rond de persoon en het werk van Stam 
konden niet operationeel gemaakt worden. Enkele voorbeelden: 
de vraag wat hem tot zijn beroepskeuze bracht, de vraag naar het 
bereik van ‘zijn’ tijdschriften, de vraag naar het waarom van de 
dramatische verstoting van Leni Stam-Lebeau. Wat bewoog hem 
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om een affiche vol oorlogsgeweld in een kinderkamer op te han-
gen?39 Het verleden geeft niet al zijn geheimen prijs.
Lastig was ook dat Stam in de meeste literatuur slechts figureert. 
Slecht geïnformeerde auteurs hebben zich aan klakkeloos over-
schrijven schuldig gemaakt en zo aan de mythevorming bijge-
dragen. Een jubileumboek van de AKI voert zelfs een broer op: 
Jan Stam, die vanwege zijn lengte “de Viking” werd genoemd en 
aan de basis van deze Enschedese kunstacademie zou hebben 
gestaan (Stam had geen broer).40 Het vaststellen van de plaats 
van overlijden bleek een puzzel.
Spijtig genoeg is er over Stams geestesleven weinig bekend. Wél 
is overgeleverd dat hij voor zijn vorming Van Eeden, Gorter en 
Alma Tadema las, maar wat met name de antroposofie voor hem 
betekende kan slechts vermoed worden. Deze leer sprak de gene-
ratie die tijdens de Eerste Wereldoorlog volwassen werd, sterk 
aan. Stam woonde met Lotte Stam-Beese lezingen bij van de 
stichter, Rudolf Steiner.41 Hun kinderen bezochten de Vrije School. 
Tenslotte werd de antroposofische stichting zoals gezegd Stams 
erfgenaam. 
Soms stuitte de biograaf op informatie, die hij heeft achterge-
houden. Hij wilde weliswaar een mens van vlees en bloed schet-
sen, maar woog ook af welke privébeslommeringen hij publiek 
maakte. Over dit dilemma schreef Vincent van Gogh aan zijn 
broer Theo: “[Het] is mij altijd voorgekomen dat wanneer een 
artist aan de menschen zijn werk toont, hij het regt heeft om 
den zielstrijd van zijn eigen private leven (…) voor zich zelven te 
houden (…).”42 Jo van Gogh-Bonger, Vincents schoonzus, liet zich 
door deze woorden leiden bij de eerste brievenuitgave die door 
haar verzorgd, maar ook gecensureerd werd. Met dezelfde zorg-
vuldigheid is hier een balans gezocht. De keuze om het privéleven 
van Stam terughoudend te beschrijven, mag niet opgevat worden 
als een poging om een beerput dicht te houden. Zo zijn bijvoor-
beeld feiten rond Stams huwelijkscrises weggelaten, omdat zij 
weinig aan het verhaal toevoegen. 
Stam had in zijn openbare leven de reputatie rechtlijnig te zijn, 
wat ook over zijn privéleven gezegd kan worden. Hij kon zon-
der begrip voor anderen zijn en mensen beschadigen, juist zijn 
meest dierbare. Maar ook voor hem gaat de uitspraak van Camus 
op, dat er in de mens meer bewonderenswaardigs schuilt, dan 
verachtelijks.43 

ANTIkuNSTENAAR 
Al vroeg had Stam zich op dadaïstische wijze tot “anti-kunstenaar” 
verklaard. Hij wees het schilderij als burgerlijk af en pleitte voor 
woningen geproduceerd als treinwagons. Le Corbusier verweet 
hem dan ook dat hij zijn hartstocht voor het esthetische in de archi-
tectuur verborg.44 Inderdaad had Stam wel degelijk de begaafdheid, 
de onderzoekende geest en het zelfbewustzijn van een kunstenaar. 
Zijn artistieke talent werd vroeg opgemerkt, maar of hij ook 
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aanleg had is niet bekend. De zodiac toonde bij zijn geboorte 
bijna alle planeten boven de horizon, wat hem naar astrologisch 
inzicht ontvankelijk voor het immateriële maakte.45 Met name 
Saturnus, die in het elfde huis stond, deed hem voor intellectuele 
samenwerking open staan. Ook zijn opvallende emotionaliteit 
stond in de sterren geschreven. Voor wie hier aan hecht, was 
Stams kunstenaarschap voorbestemd. 

Een beoordeling van zijn werk begint bij de architectuur, die Stam 
als de moeder der kunsten zag omdat deze in een levensbehoefte 
voorziet. Over zijn architectuur had hij de kunsthistoricus Sigfried 
Giedion vanuit de Krim geschreven: “Wij werken hier niet met het 
doel om de kunstgeschiedenis van nieuw materiaal te voorzien.”46 

Ondanks deze spot had Stam zijn lier niet aan de wilgen gehan-
gen. Hij wilde zich profileren als een humanistisch architect die 
voor sociale vernieuwing stond en zijn kwaliteiten steeds volledig 
in dienst van dit ideaal stelde. 
Met dit doel ontwikkelde hij heel oorspronkelijke concepten, om 
deze radicaal vernieuwend uit te werken. Hoewel zijn oplossingen 
steeds functionalistisch zijn, spreken ze een lyrische beeldtaal. Als 
een waar grootmeester voerde Stam de spanning tussen hori-
zontaal en verticaal op. Hij werkte met overhangende vormen, 
vormen die elkaar doordringen en openheid. Daarbij was hij wars 
van ornamenten, vooral als die statusverhogend bedoeld waren. 
Zo kwam hij tot een “eerlijke” vormgeving. Uit de Hellerhof blijkt 
zijn beheersing van volumewerking. Uitgaande van de functiona-
listische eisen maakte hij in een asymmetrische, sterk ritmische 
compositie van verschillende blokken een wijk, die een eenheid 
vormt. Dat Stam oog voor detail had, maakt zijn inbreng in 
Frankendaal duidelijk. Door de raamkozijnen van deze woningen 
af te schuinen vergrootte hij de zonopbrengst. 
Stam had ook verdiensten als stedenbouwkundige. Samen met 
andere functionalisten kwam hij tot een model voor een open 
stad, waarin de vier stadsfuncties – wonen, werken, verkeer en 
recreatie – gescheiden worden. Hij ontwikkelde het strokenbouw-
concept, dat school heeft gemaakt en kon meesterlijk woonwijken 
op de zon richten. Dat hij zijn tijd vooruit was, blijkt uit het milieu-
bewustzijn, die uit zijn stedenbouwkundige ontwerpen spreekt.47 

Verschillende van zijn bouwwerken zijn tot monument verklaard, 
zoals zijn huizenrij op de Weissenhofsiedlung, de Hellerhof, de 
Drive-in woningen (een gezamenlijk ontwerp) en de Princesseflat. 
De Van Nellefabriek, waar Stam een belangrijke bijdrage aan 
leverde, is in 2014 op de werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst.48 

Stam geniet grotere bekendheid als vormgever dan als architect.49 
Dat is ironisch, want voor hemzelf kwam meubelvormgeving 
steeds op de tweede plaats. 
Wel bleef hij voortbouwen op het concept van zijn eerste achter-
pootloze stoel. Deze Freischwinger kreeg met de publicatie Stühle 
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aus Stahl uit 1980 zijn plaats in de geschiedenis van het design. 
Peter Reyner Banham heeft opgemerkt dat deze stoel zo “direct” 
was en zo snel verbreiding vond, dat het leek alsof het een pro-
duct van de tijdgeest was, dat uit zichzelf was ontstaan.50 Deze 
stoel verdween overigens ook uit zichzelf: er is geen enkel exem-
plaar meer bekend. Desondanks is er nog steeds veel belangstel-
ling voor.
Stam had goede, smaakvolle, voor de massa betaalbare meubels 
voor ogen. Dit doel benaderde hij het meest met zijn ontwerpen 
voor Thonet, Metz en Goed Wonen. Thonet was een goede partij 
voor hem, omdat de firma de meubelmarkt goed kende en een 
loyale zakenrelatie was. Van alle achterpootloze stoelen die Thonet 
produceerde, haalde de stoel S 43 de hoogste verkoopcijfers. 
Het is één van de ontwerpen die op naam van Stam staan, maar 
waarin hij geen concrete inbreng had. De S 43 wordt tot de dag 
van vandaag geproduceerd. Voor Metz realiseerde hij een serie 
triplex meubels met een revolutionaire draagconstructie, in één 
maatvoering ontworpen. Deze vinding maakte goedkope massa-
productie mogelijk, maar bij Metz bleef het bij prototypen. Bij 
Goed Wonen demonstreerde Stam zijn vermogen om het functio-
na listische meubel aan een situatie van grote schaarste aan te 
passen.51 
Willem van Tijen zag Stams verstilde vormgeving als een posi-
tieve uitzondering. Zo noemde hij een keukenstoel van Stam: 
“simpel reëel, geschikt als sociaal gebruiksmeubel en niet 
óndanks, maar juist dóór dat alles plastisch, ruimtevormend.”52 
Wellicht maakte hun haast ascetische karakter, dat Stams meu-
bels met uitzondering van de achterpootloze stoel nauwelijks 
werden opgemerkt. Desondanks maakte zijn experimenteerzin 
hem tot een belangrijk vernieuwer van het twintigste-eeuwse 
Nederlandse meubel.53 Verschillende van zijn innoverende ont-
werpen zijn gewilde vintage meubels geworden. 
Bovendien waren de kunstscholen die onder zijn leiding stonden 
laboratoria voor bijzondere ontwerpen. Zo paste een student van 
het IvKNO, Han Pieck, als eerste in Nederland een hoogfrequente 
perstechniek toe.54 Tijdens de bezetting ontwierp Pieck zijn Lounge 
chair uit één plaat multiplex, waarmee Stam, die als hoofddocent 
het project begeleidde, zich opnieuw als een wegbereider voor 
het industriële design bewees. 

Stam was een dubbeltalent: behalve ontwerper was hij een 
gewaardeerd publicist. Herman van Bergeijk ziet hem dan ook 
in de eerste plaats als een “begenadigd schrijver”, dan pas als 
architect.55 
De reikwijdte van dit schrijven nam in de tijd toe. Eerst was er 
de speelsheid en de bijtende Dada-humor van het Zwitserse 
ABC – Beiträge zum Bauen, waarmee hij de discussie met vak-
genoten aanging. Daarna waren zijn artikelen in het drietalige 
Internationale Revue i 10 qua impact een hoogtepunt, wat Stams 
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snelle opmars in de redactie van dit blad verklaart. Het artikel 
‘M-kunst’ sloeg aan dankzij de pakkende opening: “De moer is 
hoekig – we weten waarom.”56 De 8 en Opbouw ontstond als 
spreekbuis voor het Nederlandse Nieuwe Bouwen in een andere 
tijd, in een andere geest. Tijdens de crisis had deze beweging 
weinig resultaten te melden. Desondanks leverde Stam tientallen 
bijdragen aan het veelgeprezen blad. Stams publicaties zijn over 
het algemeen inhoudelijk en stilistisch van hoog niveau. Vooral 
zijn militante artikelen (‘Waar! Is de plaats voor het kind?’) zijn 
nog erg het lezen waard, juist vanwege deze inspirerende strijd-
baarheid.57 Een dieptepunt in zijn publicitaire loopbaan was in de 
ogen van de biograaf open oog. Stam blééf zich afzetten tegen 
de behoudende architectuur die in de wederbouw de toon zette, 
maar bood weinig alternatieven. Hij schreef veel en diende daar-
naast als copywriter van Willem Sandberg.58 Misschien gunde de 
redactie hem zoveel ruimte, omdat hij bereid was om hard voor 
het blad te werken. 
Een beoordeling van de bijdrage van Stam aan het kunstonder-
wijs begint bij de vaststelling, dat hij als geen ander Nederland 
met de ideeën van het Bauhaus vertrouwd maakte. Op zijn school 
in Amsterdam – en die in Dresden – introduceerde hij de Vorkurs 
van Johann Itten. Dit onderwijskundige concept implementeerde 
hij, praktisch als hij was, vrijwel ongewijzigd. 
Stam verdiensten voor het kunstonderwijs waren ruimer. Hij 
hielp dit onderwijs omschakelen, zodat studenten niet langer een 
ambacht leerden, maar zich op de geïndustrialiseerde maatschap-
pij richtten. Hij stimuleerde de fotografie op het IvKNO en was 
ook veelzijdig genoeg om er een modeafdeling op te richten.59 In 
beleidsplannen voor het landelijke kunstonderwijs pleitte hij voor 
de industriële vormgeving van producten voor dagelijks gebruik. 
Deze producten moesten zijns inziens aan twee voorwaarden vol-
doen: zij moesten van een menselijke maat zijn en hun esthetiek 
moest aan de gebruikswaarde ondergeschikt gemaakt worden. 
Daarnaast entameerde hij een discussie over de maatschappe-
lijke verankering van de kunstenaar.60 Al met al bracht Stam 
behalve pedagogische ook organisatorische vernieuwingen in het 
kunstonderwijs teweeg. 

Wie tot een uitspraak wil komen over de kwaliteit van het werk 
van Stam moet eerst voor zichzelf beslissen of het maatschappe-
lijk of het kunsthistorisch belang ervan prevaleert. Stam zag het 
als zijn opdracht, om anderen de ogen te openen voor werkelijke 
maatschappelijke behoeften. Zijn “nieuwe wereld” was niet- 
hiërarchisch en rechtvaardig. 
Kunsthistorici leggen een ander accent. Vanwege zijn rol in het 
Nederlands functionalisme geldt Stam als een klassieke twintig-
ste-eeuwse Nederlandse architect, samen met J.J.P. Oud, Rietveld 
en anderen. De biograaf voelt geen behoefte om Stam binnen een 
canon te plaatsen, maar ervaart de schoonheid van het Geneefse 
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treinstation, het vernieuwingsplan van het Amsterdamse stads-
centrum, de huizenrij in de Weissenhofsiedlung en de Villa Palička 
als subliem. Steekwoorden zijn: verrassend, helder en radicaal. 
De achterpootloze stoel is een even revolutionair ontwerp als de 
Sholes & Glidden schrijfmachine of de bikini. 
Het artistieke peil dat Stam in zijn vroege werk bereikte, kon hij 
niet vasthouden. Wel bleef zijn werk dichterlijk, zoals de drive-in 
woningen en het kantoorgebouw van de Geïllustreerde Pers 
bewijzen. Stam doet hier denken aan Eric Clapton, een virtuoze 
gitarist voor wie echter niemand meer “Clapton is God” op een 
schutting zal kalken. 

SLOTbESCHOuWING 
Met enig recht is opgemerkt, dat Stam een belofte is gebleven 
en dat zijn vormgeving na de jaren twintig in kracht inboette. 
Tenslotte is zijn loopbaan in de periferie geëindigd. De vraag, 
waarom zijn carrière geen hoger plan heeft bereikt, werd hier 
vertaald in de afweging of vooral zijn communisme dan wel 
zijn karakter hem parten heeft gespeeld, waarbij uiteraard meer 
gewichten op de balans zijn gelegd. 
Het onderzoek heeft veel relevante informatie opgeleverd. Over 
de genoemde richtpunten bleek voldoende bronnenmateriaal 
beschikbaar om tot een conclusie te komen. Hoewel een definitief 
antwoord niet verwacht mag worden, tekent zich wel een beeld af. 
Stams rechtlijnige karakter werd vaak als problematisch ervaren, 
maar dit euvel werd meestal met zijn artistieke opvattingen in 
verband gebracht en vergoelijkt. Hij koketteerde er ook mee. 
Daarentegen werd hij om zijn communisme verketterd, juist 
door de instanties die zijn loopbaan konden maken of breken. 
Hij ondervond vooral in de Koude Oorlogsjaren tegenwerking. 
Weinig wordt beseft hoe ingrijpend deze oorlog was, maar de 
Nederlandse overheid beschouwde communisten ondanks hun 
verdiensten in het verzet als staatsgevaarlijk, zodat zij gestigmati-
seerd werden. Dat Stam op deze vijandige houding gestuit is, was 
meer dan eens de onvermijdelijke conclusie. 
Maar ook in de Sovjet-Unie en de DDR stuitte Stams commu-
nisme op bezwaren. Hij was niet blind voor het slechte in de 
mens en kon niet met gecorrumpeerde partijleiders overweg. Hoe 
deze dictaturen hem onder druk zetten is maar ten dele bekend. 
Ondanks recent onderzoek is er weinig zicht op zijn rol in de 
brigade, die in de Sovjet-Unie steden gingen bouwen.61 Het DDR-
dossier is evenmin compleet. 
Stam heeft beide landen gedwongen moeten verlaten. 
Verschillende auteurs hebben hem vanwege deze ervaringen 
als een gedesillusioneerd man getypeerd. Olga noemde hem 
een “verlamde adelaar” en zelf sprak hij tegenover zijn vrienden 
zijn verbittering uit. Stam was overigens geen somber mens. 
Publiekelijk toonde hij zich pessimistisch over de kapitalistische 
wereld, waar volgens hem een eindstrijd plaatsvond. 
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Ook vanuit een breder perspectief blijken vooral maatschappe-
lijke factoren en in veel mindere mate persoonlijke factoren op de 
loopbaan van Stam van invloed. Bij de belangrijkste historische 
ontwikkelingen tijdens zijn leven, zoals de machtsgreep van Hitler 
en het neerlaten van het IJzeren Gordijn had Stams communisme 
steeds grote gevolgen. 
In zijn persoonlijk leven zijn de verhoudingen met opeenvolgend 
Leni Lebeau, Lotte Beese en Olga Heller van grote invloed 
geweest, evenals het ouderschap. Deze echtgenoten volgden 
Stam, waar zijn idealisme hem bracht, met uitzondering van Olga, 
die in het vertrek naar Zwitserland een belangrijke stem zal heb-
ben gehad.62 

Stams linkse overtuiging is kortom de belangrijkste verklaring 
van de geringe omvang van zijn oeuvre. Hij werd als gevolg 
van zijn communisme in zijn loopbaan gehinderd, zowel door 
buitenlandse overheden als door Nederlandse en evenzeer door 
vijandig gezinde vakgenoten. Hoewel in het architectenmilieu zijn 
moeilijke karakter meespeelde, was zijn communisme de grootste 
spelbreker wat zijn loopbaan betreft. 

Tenslotte wordt stilgestaan bij de betekenis van deze biografie. 
Hoewel het wenselijke niet steeds het haalbare bleek, kon een 
breed opgezet onderzoek worden afgerond. Met de eenduidige 
slotsom is de vraagstelling volledig beantwoord. Bovendien 
bracht dit onderzoek veel relevante informatie over Mart Stam bij-
een. Dit betrof zowel zijn leven als zijn oeuvre, dat omvangrijker 
en veelzijdiger bleek dan mocht worden aangenomen. De nieuw 
vergaarde kennis leidde tot een synthese, die de geportretteerde 
in een helderder licht bracht. 
Stam verdient vooral aandacht omdat hij een inspirerende mens-
visie had. Zijn grootste ideaal is helaas onverminderd actueel. 
Nog steeds is er geen plaats voor “geldverslindende architectoni-
sche liefhebberijen” omdat honderden miljoenen mensen goede 
huisvesting ontberen.63 Zijn aanklacht tegen maatschappelijke 
kwaden als verrijking, verspilling en bewapening kan evenmin als 
een gepasseerd station worden afgedaan. 
Zijn naam vindt weerklank, nu zijn oeuvre tot het referentiekader 
van de mondiale cultuur is gaan behoren en zijn publicaties 
opnieuw zijn uitgegeven. Verschillende van zijn creaties zijn tot 
monument verklaard, waardoor zij voor de komende generaties 
behouden blijven. Gelukkig maar, want een komeet als Stam ver-
schijnt niet zo vaak aan de hemel.

MOTTO
Stam heeft zich vaak ontmoedigd gevoeld, maar er zijn ook 
getuigenissen van zijn werklust overgeleverd. Hij vond tot op 
hoge leeftijd steeds weer inspiratie. Dan liep hij met een idee 
rond tot hij ’s nachts geen rust meer vond, zijn tekentafel opzocht 
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en met overgave in lange halen de ene streep na de andere trok. 
In de woorden van Olga: “Het was een waar genoegen hem 
daarbij (heimelijk) te observeren. Werkelijk vervuld en gloeiend 
geladen!”64 
Jetti Stam had een vergelijkbare herinnering. Zij haalde met 
plezier de zondagochtenden voor de geest, wanneer haar vader al 
voor het ontbijt fluitend voor zijn tekentafel stond, in lijn met zijn 
lijfspreuk: “Beter een keer goed geleefd, dan altijd gestrompeld.”65
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Afb. 31   Logo, 1925 
Ontwerp Mart Stam

Stam gebruikt een bestaande letter om deze met een hoge vlam te trans-
formeren. Het ontwerp wordt in linosnede uitgevoerd, maar krijgt geen 
brede toepassing. 

Particuliere collectie, Leiden 
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Afb. 32   Stadsuitbreidingsplan Den Haag zuid-west, 1920  
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Stam zet deze grote woonwijk langs een langwerpig raster op: vier 
hoofdstraten divergeren naar de stadsrand toe, waarmee hij de stad naar 
de natuur richt. Het ontwerp toont invloeden van Pieter Verhagen en jos 
klijnen. In de Sovjet-unie zou Stam dit streven naar een open stad nieuwe 
invulling geven. (afb. 69 en 71) 

Gepubliceerd in Schweizerische Bauzeitung, 1923.
Collectie DAM 
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Afb. 33  kantoorgebouw Am knie, berlijn 1922
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Stam ontwerpt het gebouwencomplex Am knie met een zo groot 
mogelijke efficiëntie als doel. In de vijf parallelle vleugels zijn kantoren 
en woningen ondergebracht. Luchtbruggen maken het complex minder 
massief. 
Hij schrijft over dit ontwerp met Werner Moser, die dan bij Frank Lloyd 
Wright werkt. Met behulp van een schetsje analyseert hij de ingewikkelde 
verkeersstromen rond Am knie. Hij licht toe, dat de “krachtlijnen” van het 
gebouw met deze verkeerssituatie samenhangen.1 

Am knie wordt in 1926 in ABC – Beiträge zum Bauen en in Het 
Bouwbedrijf gepubliceerd.
Collectie gta
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Afb. 34  kantoorgebouw börsenhof, berlijn 1922
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Pagina uit het artikel ‘Torenhuizen ter oplossing van het kantoor- en 
woningvraagstuk’ in wendingen (1923). Links Mies van der Rohes kantoor-
gebouw ‘Wabe’ uit 1921 en rechts volgens het bijschrift: “Prijsvraag voor 
een torenhuis köningsberg. Architekten M. Stam en W. v. Walthausen, 
Duitschland.” 
börsenhof vormt een hoekpand op een denkbeeldige locatie in berlijn. 
Hoewel het gebouw een eigen karakter heeft, wordt in Architectura 
Vivante (1927) opgemerkt dat het type met de terugspringende etages aan 
de futurist Antonio Sant’Elia refereert. 
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Afb. 35  betonraamconstructie van het kantoorgebouw börsenhof

Hoewel ook Werner von Walthausen aan het ontwerp voor dit kantoorge-
bouw heeft bijgedragen, wordt Stam als de bedenker van de betonnen 
draagconstructie beschouwd. Met dit zogeheten portaalframe kan het 
vloeroppervlak optimaal benut worden. 
uit zijn artikel ‘Modernes bauen’: “bouwsystemen zijn producten van 
technische makelij, zij zijn middelen om te bouwen – en zij hebben met 
esthetica niets te maken – alleen de economie van materiaal en arbeids-
kracht kunnen hen dwingen. bouwsystemen zijn middelen om te bouwen 
– zij zijn het skelet, het raamwerk – de constructie.”2

De tekening wordt vaak tentoongesteld en het ontwerp krijgt grote 
belangstelling. 

Gepubliceerd in Schweizerische Bauzeitung, 1923. 
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Afb. 36  De Chicago Tribune Tower 1922 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Op het architectenbureau b. en M. Taut en Hoffmanns werkt Stam mee aan Max Tauts 
ontwerp voor de Chicago Tribune Tower, dat monumentaal oogt. Hij maakt echter ook dit 
tegenontwerp, dat efficiëntie uitdrukt. Deze slanke wolkenkrabber heeft een glas gevel 
–  destijds een noviteit. De toren wordt door een lagere vleugel omklemd. De indeling 
van het gebouw werkt Stam niet uit, mogelijk omdat hij deze opgave nog onvol-
doende beheerst. Zijn tegenontwerp blijft bij één ongepubliceerde schets, een krachtig 
statement. 

Collectie gta
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Afb. 37  bedrijfspand Steinmühleplatz, Zürich 1923 
Architectenbureau Moser, niet uitgevoerd

Deze voorstudie is Stams eerste min of meer vrije opdracht. Hij zoekt 
naar een typische uitdrukkingsvorm voor het moderne kantoorgebouw 
en maakt thema’s van de constructie en het gebruik van het gebouw. 
Collega’s ontwikkelen het ontwerp vanuit de plattegrond, de constructie 
en de doorsneden. Stam maakt deze presentatietekening. 

Collectie gta
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Afb. 38  ‘Woning met uitbreidingsmogelijkheid 1924’
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Stam gebruikt abstracte studies om tot nieuwe inzichten te komen.  
Dit ontwerp voor een vrijstaande woning is in een minimale vormentaal 
gestileerd en toont een betonnen portaalframe. Hij reageert hiermee op de 
huizenbouw van karl Moser, waar hij op dat moment aan meewerkt.  
Het uiterst doelmatige ontwerp betekent een doorbraak in zijn architec-
tonische visie en wordt als moderne toepassing van beton bediscussieerd. 
 
Collegemateriaal van karl Moser collectie gta 
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Afb. 39  Gymnasium ‘Terrassierung’, Sankt Wendel 1924 
Architectenbureau Itten, niet uitgevoerd

Voor een prijsvraag in Duitsland sturen Arnold Itten en Stam een rationeel 
ontwerp in, dat zij in Zwitserland kansloos achten. Het ontwerp behoort 
tot de vroegste schoolgebouwen in modernistische stijl en kent zowel 
classicistische als functionalistische elementen. Stam heeft waarschijnlijk 
het grootste aandeel in het ontwerp. In 1926 zou hij het uitsluitend onder 
eigen naam in Het Bouwbedrijf publiceren. Ook zou hij vormaspecten uit 
het ontwerp hergebruiken. 

Collectie gta



357

bloemlezing uit het werk

Afb. 40  Schulhaus Gurzelen, 1925
Architectenbureau Itten, niet uitgevoerd 

Arnold Itten wil met studies voor schoolgebouwen en woningen opdrach-
ten binnenhalen. Een commerciële reden om Stam in dienst te nemen 
vormen zijn knappe representatietekeningen, zoals deze van een school-
gebouw in traditionele stijl. 
Stams karakteristieke wijze om bomen weer te geven maakt identificatie 
van latere tekeningen mogelijk. 

Perspectieftekening collectie gta
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Afb. 41  Progymnasium Thun – variant, 1925 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Schoolgebouw van drie bouwlagen met een plat dak en twee lagere vleu-
gels. De constructie is afleesbaar. In dit ontwerp is de doordringing van 
volumes een belangrijk thema: het hoofdgebouw wordt als het ware door 
de vleugels doordrongen. Het is zijn laatste project voor hij uit Zwitserland 
vertrekt. 

Gepubliceerd in Het Bouwbedrijf, 1927. 
Collectie DAM
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Afb. 42 - 43 Dubbele pagina van ABC – Beiträge zum Bauen, 1925

Het artikel ‘Modernes bauen’ in het zogeheten betonnummer van ABC 
mag Stams bergrede heten. Hij profileert zich hier met wat bluf als kenner 
van vraagstukken rond beton. Zijn zakelijke opsomming van praktische 
mogelijkheden is tegelijk een lofzang op de technologische vooruitgang, 
die het menselijk bestaan zal verlichten. Hij bespreekt zijn eigen ontwer-
pen in één adem met die van Le Corbusier en Ludwig Mies van der Rohe. 

   Van linksboven met de klok mee: 
1 Wolkenkrabber van Ludwig Mies van de Rohe – variant
2 Le Corbusier, Dom-Ino Huis
3 bedrijfsgebouw van Ludwig Mies van der Rohe – variant
4  ‘Woning met uitbreidingsmogelijkheid 1924’ (afb. 38)
5 ‘Woning met uitbreidingsmogelijkheid 1923’
6 kantoorgebouw börsenhof, portaalframe (afb. 34-35) 
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Afb. 44  Treinstation Genève-Cornavin-variant, 1925 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Ludwig Hilberseimer vergelijkt de treinstations van Richard Neutra en 
Stam in Groszstadarchitektur (1927). 
Zelf schrijft Stam over zijn ontwerp in Het Bouwbedrijf: “Het ontwerp 
Genève-Cornavin is een poging om (…) het stationsgebouw van zijn 
representatieve houding te ontdoen en het te maken tot een (weliswaar 
belangrijk) gebruiksvoorwerp, waarmee we dagelijks omgaan.”3

Zijn constructivistische ontwerp wordt door transparantie en dynamiek 
bepaald. Ontwerp, bouwwijze en gebruik zijn doelmatig. Dankzij dit 
wijdverspreide ontwerp krijgt Stam naam als een geniale architect die 
complexe opgaven tot de essentie weet terug te brengen. 

Gepubliceerd in ABC – Beiträge zum Bauen, 1925. 
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Afb. 45  Wolkenbügel – variant, 1924/1925
bijdrage aan een bestaand project, niet uitgevoerd

utopische verbeelding van een langgerekt woongebouw van drie woon-
lagen op een vijftig meter hoge, schuin staande kolom, ondersteund door 
twee metalen schragen. Het is gebaseerd op een ontwerp van El Lissitzky, 
dat deze voor een achttal locaties in Moskou bedoelt. Emil Roth verbetert 
de constructie. Stam, die met hen samenwerkt, geeft het ontwerp vervol-
gens een suggestie van oneindigheid en daarmee een ander karakter. 
De “gewichtloze” Wolkenbügel is het prototype van de achterpootloze 
stoel. (afb. 14) 

Perspectieftekening collectie DAM
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Afb. 46  Landingsplaats met restaurant, 1925
bijdrage aan een bestaand project, niet uitgevoerd
Ontwerp: Vladimir Schuchow, 1922/1923
uitwerking: Stam 

bijschrift in ABC: “Restaurant aan een klif aan zee: vormgeving van de 
technische mogelijkheden van moderne materialen en constructies. 
Studie van het functioneren van trappen, platformen en liften. 
Archiktektuurafdeling, Academie Moskou.”4 
De invloedrijke architect Vladimir Schuchow bestudeert samen met 
Vkhutemas-studenten de dynamische ophanging van dit restaurant. 
Zij gaan uit van de ruimtelijke ordening van suprematische vormen. Of het 
ontwerp haalbaar is of praktisch kan functioneren is van minder belang. 
De presentatietekening van Stam toont zijn talent om een abstract ont-
werp een naturalistische illusie mee te geven. 

Gepubliceerd in ABC – Beiträge zum Bauen, 1925. 
Collectie DAM
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Afb 47  Constructievariant voor het Aérocar-project, Parijs 1926 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

De Aérocar Paris-Saint Denis is een anonieme studie voor een interlokale 
hoogbaan voor personenvervoer, waarbij de wagons zich op grote hoogte 
snel verplaatsen. Stam wil met wigvormige pijlers deze constructie verbe-
teren. Hij wekt in ABC de indruk alsof de futuristische vervoersoplossing 
op het moment van schrijven wordt aangelegd. 
In de Aérocar kondigt Stams vernieuwingsplan voor het Rokin en de Dam 
zich aan. (afb. 51) 

Gepubliceerd in ABC – Beiträge zum Bauen, 1926.
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Afb. 48  Dr. j.j. Maatsbank, Purmerend 1926 
Zelfstandig project, uitgevoerd

Dit eerste gerealiseerde ontwerp, een zitbank in een park, heeft een sym-
bolische functie als postuum eerbetoon aan een geliefde huisarts. Rond 
deze tijd ondergaat Stam de invloed van Piet Mondriaan en diens neo-
plasticisme. In deze kunsttheorie heeft de wisselwerking van horizontaal 
en verticaal een metafysische betekenis. Door hun openheid accentueren 
de twee kammen deze wederzijdse beïnvloeding. Het motief van de kam 
keert geregeld in het oeuvre van Stam terug. 

Foto collectie DAM
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Afb. 49  Hut voor jiddu krishnamurti, Ommen 1927
Architectenbureau brinkman & Van der Vlugt, uitgevoerd

Dit zomerverblijf van de filosoof jiddu krishnamurti wordt in opdracht van 
de Theosofische Vereniging gebouwd. De filosoof vindt de ligging echter te 
afgelegen. 
Stam heeft een bepalend aandeel in het ontwerp gehad, zoals blijkt uit 
de sterke overeenkomst met zijn ‘Woning met uitbreidingsmogelijkheid 
1923’. (afb. 42-43) Zijn aandeel bij het bureau brinkman & Van der Vlugt is 
ongetwijfeld groter geweest dan kan worden aangetoond.5
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Afb. 50  Het tweede nummer van i 10, 1927
Omslagontwerp: László Moholy-Nagy

Aankondiging van het artikel ‘M-kunst’, waarin Stam traditionele steden-
bouwkundigen verwijt dat zij niet met hun tijd meegaan. De openingszin-
nen spreken nog steeds tot de verbeelding:6

“ De moer is hoekig – we weten waarom.  
De badkuip is glad – we weten waarom.  
De deur is 2 meter hoog – we weten waarom.” 

In een variant van het artikel luidt de slotzin: “Toegestaan zijn uitsluitend 
oplossingen voor nuttige opgaven, waarmee men de mensen dienen 
kan.”7
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Afb. 51   Pagina uit Han van Loghems Bouwen, bauen, batir uit 1932. 
boven het project Vernieuwing Rokin en Dam, Amsterdam 1926. 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Het bijschrift luidt: “project voor bebouwing rokin te amsterdam. hang-
baan boven het rokin ontlast het verkeer van de binnenstad. het station 
van de hangbaan op zuilen, zoodat het verkeer er onder plaats kan heb-
ben. mart. stam, rusland.”8

Van Loghem gaat in op een vraag, die ook bij Stam sterk leeft: hoe kan de 
chaos in de grote steden overwonnen worden? De zweeftram kan de ver-
keersdruk nauwelijks verlichten. Wel geeft het beeld van wagons die voor 
het Paleis op de Dam langs zoeven vorm aan het thema gewichtloosheid. 

Onder afgebeeld: de Huizen 28-30 van de Weissenhofsiedlung, Stuttgart 
1927. Zelfstandig project, uitgevoerd
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Afb. 52   Deze opname uit 1927 toont de Huizen 28-30 bij oplevering. De gevel is 
donkerder dan de deurlijsten, waaruit blijkt dat de muur oorspronkelijk 
niet wit is geweest. Op hoge leeftijd herinnert Stam zich zijn huizen witge-
pleisterd, maar deze foto, een enkele vermelding in een bericht en onder-
zoek aan het gebouw sluiten dit uit.9 De huidige kleuren lavendelblauw en 
okergeel zijn authentiek. 
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Afb. 53  Watertoren Wassenaar, 1927 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Met dit ontwerp draagt Stam bij aan een debat over traditioneel of 
modern bouwen. Gewoontegetrouw beschrijft hij zijn creatie uitsluitend 
in technische zin: “Het dragende gedeelte en het reservoir uitgevoerd 
in gewapend beton. De omhullende cylindermantel in korrelbeton. De 
omsluiting der ruimte tusschen reservoir en vloer bestaat uit ijzeren puien 
evenals de ommanteling van trappenhuis en leidingkoker.”10 
Het waterreservoir rust op een rank staketsel met vakwerkstandaards. 
Deze symmetrie wordt door een wenteltrap doorbroken. 
Dit vogelvluchtperspectief wordt als één van zijn sterkste tekeningen 
beschouwd.11 

Gepubliceerd in i 10, 1927. 
Collectie DAM
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Afb. 54  kantoorgebouw Van berkels Patent, Rotterdam 1928 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Rechthoekig kantoorgebouw van twee bouwlagen met een plat dak. Het 
staalskelet is aan de gevel afleesbaar als een stramien van rechthoeken. 
Stam wil met deze constructie de bouwtijd zoveel mogelijk terugbrengen. 
Hij behandelt dit ontwerp tijdens een gastcollege op het bauhaus. 

Gepubliceerd in bauhaus zeitschrift für gestaltung, 1929. 
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Afb. 55  Affiche Internationale Architectuur Tentoonstelling, 1928 
Ontwerp: Stam (litho, 100 x 66 cm., niet gesigneerd)

Als voorzitter van Opbouw organiseert Stam de tentoonstelling, die tot dit 
affiche leidt. Het is vooral een compositie, kleur is terughoudend toege-
past in het oranje, rood en zwart van de kapitale letters. De titel steekt uit 
het tekstblok. Deze overhangende vorm houdt hem op dat moment ook 
bezig bij de Weissenhofsiedlung (afb. 51-52) en de achterpootloze stoel. 
(afb. 14) 
Het gecursiveerde en onderstreepte woord “FAnTASIeLOOZe” springt 
naar voren. Deze geuzennaam typeert zijn branie: de aanval is de beste 
verdediging. 

Collectie SMA
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Afb. 56  Van Nellefabriek, Rotterdam, 1931
Architectenbureau brinkman & Van der Vlugt, uitgevoerd 

Deze perspectieftekening uit november-december 1926 brengt een cruciaal 
stadium in het ontwerpproces in beeld. Vergeleken met het uiteindelijk 
resultaat oogt deze tussenbalans streng. Het ontwerp is nauw aan het 
constructivisme verwant. De drie afdelingen van de fabriek zijn wel al op 
een rij geplaatst, maar de luchtbruggen hellen nog niet, de theekoepel op 
het dak en de gebogen directievleugel ontbreken nog.
Hoewel anoniem, kan deze tekening op grond van de uitgedrukte visie, 
stijlkenmerken en het handschrift aan Stam worden toegeschreven. Hij 
exposeert deze tekening bij zijn zelfstandige ontwerpen. 

Perspectieftekening gepubliceerd in i 10, 1927.
De verblijfplaats van de tekening is onbekend



373

bloemlezing uit het werk

Afb. 57  Ouderenhuisvesting Harry en Emma budge-Heim, Frankfurt am Main 1930 
Architectenbureau Stam en Moser met medewerking van Ferdinand 
kramer en Erika Habermann, uitgevoerd 

Het gemeentelijk voorlichtingsblad Das neue Frankfurt staat in juni 1930 in 
het teken van de zojuist in gebruik genomen budge-Heim. 
Het hoofdgebouw van dit bejaardentehuis heeft een uitbreidbare H-vorm 
met twee bouwlagen onder een plat dak, geconstrueerd met een beton-
skelet in combinatie met dragende muren. Het omvat 115 woningen. 
Stam ontwerpt de budge-Heim samen met Werner Moser. Hij leidt zelf de 
uitvoering. Het bejaardentehuis wordt binnen elf maanden opgeleverd en 
komt wereldwijd in de schijnwerpers te staan. 

Omslagontwerp: Hans Leistikow
Collectie DAM
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Afb. 59   De Hellerhof kent strokenbouw. Stam heeft een leidende rol in de ontwik-
keling van dit innoverende stratenplan en projecteert de wijk zelf.12 

De woningen worden optimaal naar de zon gericht. Omdat de binnenstra-
ten steeds twee blokken omsluiten, ontstaan binnentuinen. De architec-
tuur krijgt een modernistisch idioom: ornamentloos en strak. 

De Hellerhof in een advertentie, rond 1930. 
Collectie DAM

Afb. 58  Woonwijk Hellerhof, Frankfurt am Main 1932
Architectenbureau Moser en Stam, uitgevoerd

Deze sociale woningbouw maakt deel uit van de stadsuitbreiding van 
Frankfurt en telt 1.194 etagewoningen, voornamelijk in woonblokken van 
vier woonlagen van geprefabriceerd beton. De woningen meten gemiddeld 
45 m2. Ondanks dit kleine oppervlak weet Stam het wonen aan de west-
zijde en het slapen oostelijk te organiseren. De huren zijn de laagste van 
het gemeentelijke sociale woningprogramma. 

Plan, 1930
Collectie Canadian Centre for Architecture, Montréal
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Afb. 60  Woningbouwcomplex Wiesbaden, 1929
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Ontwerp voor zeven woonblokken van vier bouwlagen, waarin de indeling 
van de woningen centraal staat. Hier toont Stam zijn talent om met ruimte 
te spelen. In de badkamer bespaart hij oppervlak door voor de badkuip én 
die van de buren nissen in de scheidingsmuur te bouwen. 
Dit ontwerp wordt geëxposeerd op de tentoonstelling Die wohnung für 
das existenzminimum. 100 Grundrisse, in 1929 door het CIAM georgani-
seerd. Hier zijn alle plattegronden op dezelfde schaal te zien, wat dit 
woningbouwvraagstuk inzichtelijker maakt. 

Collectie DAM
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Afb. 61  Tentoonstellingsgebouw, Frankfurt am Main 1930 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

De aanleiding van dit ontwerp is niet bekend; er resteren slechts enkele 
ontwerptekeningen. De ontwerptekening is oogstrelend. De constructie, 
vensters en panelen kennen een strak ritme en de ononderbroken lijnen 
scheppen ruimte. Lijnen naar de horizon zijn een terugkerend thema in het 
werk van Stam, zoals blijkt uit het kantoorgebouw Van berkels Patent, de 
Weissenhofsiedlung en de Hellerhof. (afb. 54, 58 en 59)

Collectie Getty Research Institute, Los Angeles 
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Afb. 62  Stoel DRP 541100 – prototype, 1928/’29 

Achterpootloze armstoel met een multiplex zitting en rugleuning op een 
frame van hout en donker gespoten metaalbuis. Met deze experimentele 
stoel verlaat Stam de strenge lijnvoering van zijn eerste achterpootloze 
stoel, maar hij wil onverminderd “met eenvoudige middelen eenvoudige 
meubels” scheppen.13 Een patent voor deze stoel beschrijft het economi-
sche voordeel van korte verbindingsstukken. De meubels moeten bovenal 
betaalbaar zijn. 

Foto collectie gta 
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Afb. 63  Wandlamp, prototype 1928/’30

Elegante wandlamp met een indirecte lichtopbrengst, waarvan een 
prototype van gelakt blik of messing is vervaardigd. Twintig jaar later is 
met medewerking van studenten van de Akademie für bildende künste 
een variant in steengoed ontwikkeld, die in kleine oplage geproduceerd 
wordt. Deze lamp wordt als verlichtingsarmatuur in deze kunsthogeschool 
gebruikt. 
Stam heeft als interieurontwerper steeds veel aandacht aan verlichting 
besteed, maar van slechts enkele lampen is het bestaan gedocumenteerd. 
Deze twee prototypen zijn de enige lampen van Stam, die bewaard zijn 
gebleven. 

Collectie DAM
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Afb. 64  Mart Stam
Ontwerp: Ilse bing

Op deze fotocollage wandelt Stam over een spoorbaan het beeld uit, 
waarmee Ilse bing naar zijn aanstaande vertrek naar de Sovjet-unie lijkt 
te verwijzen. Ook beeldt zij hem te midden van zijn ontwerpen af. Van 
linksboven af met de klok mee: 
– kantoorgebouw börsenhof (afb. 34-35)
– Vernieuwing Rokin en Dam (afb. 51)
– Watertoren Wassenaar (afb. 53)
– Treinstation Genève-Cornavin – variant (afb. 44)
– Woonwijk Hellerhof (afb. 58-59)

Gepubliceerd in Das neue Frankfurt, september 1930.
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Afb. 65  Villa Palička, Praag 1932 
Zelfstandig project, gewijzigd uitgevoerd

Vrijstaande villa, onderdeel van de babasiedlung. Hier brengt Stam ver-
schillende thema’s samen. Hij komt tot een originele ruimtelijke indeling 
om zo optimale bezonning te realiseren. De ruimtelijke compositie wordt 
door het betonskelet omvat, wat aan de tuinzijde tot een bijzonder effect 
leidt. De rastermaat van dit skelet zet zich voort in de kleinste elementen 
van het ruimteprogramma. 
De uitvoering wijkt in grote mate van dit ontwerp af: de erker is sterk 
teruggebracht en de constructie is minder prominent aanwezig. 

Deze perspectieftekening voor het eerste ontwerp dateert uit 1928 en is 
in 1933 in De 8 en Opbouw gepubliceerd.
Collectie DAM 
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Afb. 66   Het bauhaus groeit uit tot een instituut van naam. In 1928 poseert het 
lerarenkorps dan ook zelfbewust. In leesrichting: Wassily kandinsky, 
Lyonel Feyniger, Paul klee, Hannes Meyer, Hinrik Scheper, josef Albers, 
joost Schmidt, Gunta Stolzl, Hans Wittwer, Ernst kalkai, Oskar Schlemmer 
en Stam.
Zes weken gastdocentschap aan het bauhaus zouden Stam voorgoed met 
deze kunstschool verbinden. 
Voor het IvkNO wordt hij om zijn bauhaus-ervaring gevraagd, in de DDR 
tenslotte vanwege deze achtergrond als “West-immigrant” verjaagd.

bauhaus zeitschrift für gestaltung, 1928. 
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Afb. 67   Tentoonstelling Der Stuhl, Frankfurt am Main 1929, met vlnr caféstoelen 
uit plaatijzer, de beugelstoel van Gerrit Rietveld, stoel MR van Ludwig 
Mies van der Rohe, stoel DRP 541100 (prototype) van Stam (afb. 62), stoel 
b 5 van Marcel breuer en twee niet thuisgebrachte stoelen. 

Foto: Grete Leistikow
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Afb. 68   Piet Mondriaan, Compositie met rood zwart blauw en geel, 1928. 
Geëxposeerd op de tentoonstelling Der Stuhl (1929) en door Mart en Leni 
Stam bij deze gelegenheid gekocht. De verkoop van dit doek in 1965 heeft 
de eerste Zwitserse villa van Mart en Olga Stam dichterbij gebracht.14 

Collectie Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen, afkomstig uit de collectie 
van Mart en Olga Stam
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Afb. 69  Stadsplanning van Magnitogorsk, Stam werkzaam 1930-‘32
May-brigade, deels uitgevoerd 

Stam schetst Magnitogorsk oostelijk van de rivier de Oeral als een 
“lineaire stad”, egalitair van opzet en systematisch uit te breiden. Dit plan 
wordt in 1931-’33 deels uitgevoerd. Het eerste kwartaal (links) maakt een 
knik ten opzichte van de volgende, omdat deze wijk al uitgezet is als het 
plan bijgesteld wordt.15 uit documenten zoals deze tekening blijkt dat 
Stam de basis voor de stadsplanning legt. Terwijl Ernst May in Moskou 
de grote lijn bewaakt, is Stam ter plaatse om de stad te projecteren en de 
bouw te leiden.16 

Ontwerpschets, 1930
Collectie DAM
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Afb. 70  Openluchttheater, Sovjet-unie, 1931 
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Dit theater neemt een unieke plaats in Stams oeuvre in vanwege het 
gekozen materiaal: hout. Rond een wigvormige tribune zijn een veelhoekig 
podium, de coulissen, een projectiescherm en een vlaggenwand gedacht. 
Het ontwerp ontstaat waarschijnlijk zonder concrete aanleiding, want 
Stam noemt als locatie “een natuurlijke vallei in de Oeral.”17 Magnitogorsk, 
waar hij op dat moment verblijft, heeft al een openluchttheater. Er worden 
populaire theaterstukken opgevoerd waarmee de regering propaganda 
maakt. 

Gepubliceerd in De 8 en Opbouw, 1938. 
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Afb. 71  Stadsplanning Orsk, aandeel Stam 1933-‘34
Ontwerp: Hans Schmidt en Stam, niet uitgevoerd 

Luis Sert neemt deze vogelvluchttekening van Orsk op in de CIAM-uitgave 
Can our cities survive? (1942). Hij hoopt het Amerikaanse publiek voor de 
stedenbouwkundige ideeën van het CIAM winnen. uit het bijschrift: “Hier 
is een hele stad als een eenheid ontworpen, compleet met een industrie-
gebied, uitgaansbuurten, recreatieruimte, en de verschillende stadsdelen 
kunnen vrijelijk uitbreiden in de gebruikelijke richtingen.”18

Dit ontwerp voor Orsk gaat terug op het plan voor Den Haag zuid-west. 
(afb. 32) In de wederopbouwjaren is het Russische plan richtinggevend voor 
de stedenbouw volgens de CIAM-doctrine: de rationele bebouwingswijze.
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Afb. 72  Stadsplanning Orsk, aandeel Stam 1933-‘34
Ontwerp: Hans Schmidt en Stam, deels uitgevoerd
uitwerking: Lotte beese

Hans Schmidt en Stam werken een plan uit, waarmee Orsk gefaseerd tot 
honderdduizend inwoners kan uitgroeien.19 Stam geeft aan deze steden-
bouw de eerste aanzet. Hij ontwikkelt een model voor een compacte stad, 
met een hoofdstraat door het centrum die op een cultuurpark uitkomt. 
Schmidt wijzigt en voltooit dit ontwerp. De eerste woonkwartalen worden 
gebouwd, als een politieke ommezwaai verdere uitvoering voorkomt. 

Ontwerptekening 1933-’34. 
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Afb. 73  Drive-in woningen, Amsterdam 1936
Architectenbureaus Van Tijen en Maaskant en Stam en beese, uitgevoerd

Stam fungeert als de voornaamste ontwerper van de Drive-in woningen, 
Lotte Stam-beese draagt aan het interieurontwerp bij en Willem van Tijen 
is supervisor van de productie. Hugh Maaskant lijkt geen aandeel in het 
ontwerp te hebben gehad. 
De vijf woningen tellen vier woonlagen onder een lessenaardak. De 
massief gemetselde zijmuren rusten op betonnen heipalen. De ruime 
woningen hebben twee balkons op het zuiden. De indeling bestaat uit een 
dubbele woonkamer, een keuken, zes slaapkamers, twee toiletten, een 
badkamer, een berging en – nieuw in Nederland – een inpandige garage. 
Een origineel detail zijn de in het zicht gebruikte verbindingsstukken van 
een gasleiding, die de balkonweringen dragen.20

Foto: Emmy Andriesse, rond 1951 
Collectie universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Leiden



389

bloemlezing uit het werk

Afb. 74  Raadhuis ‘Tangent en Radiaal’, Amsterdam 1937
Architectenbureaus Stam en beese en Van Tijen en Maaskant, niet 
uitgevoerd

Het raadhuis krijgt drie “stralen”: een alledaagse voor de kantoren, één 
voor huwelijksceremonies en één voor representatief gebruik met een 
uitnodigende glasgevel achter een hoge betonnen colonnade. 
Het gebouwencomplex telt vijf volumes, gegroepeerd rond een kantoor-
toren van zeven bouwlagen en een dwarsvleugel, waarin de raadzaal is 
ondergebracht. De dynamische verhoudingen, de ruimtelijkheid en het 
goede schaalgevoel krijgen veel waardering. 

Ontwerptekening, 1937. 
Gepubliceerd in De 8 en Opbouw, 1940.21
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Afb. 75  Nederlands paviljoen world’s Fair, 1938 
Architectenbureau Stam en beese, niet uitgevoerd

Dit langwerpige tentoonstellingsgebouw combineert baksteen en beton 
op een schaal, die nieuw is in Stams oeuvre, net als het licht gebogen 
dak met een overstek. Het gebouw en het omliggend terrein zijn in een 
samenhangend programma verweven. 

Gepubliceerd in M. Stam, ‘Toelichting’, in: Bouwkundig weekblad (1938) 
22, 184-187
Maquette collectie Het Nieuwe Instituut
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Afb. 76  Folder van de tentoonstelling Het nieuwe meubel, Metz, 1938
Ontwerp: Lotte Stam-beese 
Meubels van Stam: een zithoek (boven), dressoir en boekenkast (inzet) 
en eettafel en dressoir (midden)

In opdracht van de firma Metz levert Stam bijdragen aan twee meubelten-
toonstellingen in het Amsterdamse filiaal van dit warenhuis. Hij ontwikkelt 
vernuftige constructies voor massaal te produceren meubels. Hoewel deze 
meubels letterlijk in de etalage komen te staan, slaan zij niet aan. Alleen 
van de salontafel is een productie vastgesteld. Van enkele meubels zijn de 
prototypen bewaard gebleven.
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Afb. 77  Stoel b 32 – variant, 1935 

Deze verchroomd metalen achterpootloze stoel heeft een zitting en leu-
ning van houten beugels met gevlochten riet.
In 1928 ontwikkelt de firma Thonet een anoniem fabrieksontwerp naar het 
concept van Stam. Met zijn toestemming werkt Marcel breuer dit ontwerp 
zes jaar later om tot stoel b 32, voor dezelfde fabrikant. Dit model gebruikt 
Stam weer als uitgangspunt voor deze variant, die eveneens door Thonet 
geproduceerd wordt. kenmerkend voor zijn vormgevoel zijn de rechte 
uiteinden van de buis. 
 
Collectie SMA
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Afb. 78  Ameublement voor een studentenwoning, 1937

Dit grote wandmeubel van hout en triplex bestaat uit een schrijfblad, lage 
commode, halfhoge kast, opklapbare wastafel, achterpootloze stoel en 
een bureaulamp, die voor de gelegenheid ontworpen zijn. Het ameuble-
ment heeft een edel karakter. Stam zou later vaker tot dergelijk verfijnde 
ontwerpen komen. 
De studentenwoning wordt in 1937 op de exposition des arts et techni-
ques dans la vie moderne in Parijs tentoongesteld. 

Foto collectie DAM 
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Afb. 79  Wederopbouwplan ‘PR’, Rotterdam 1942 
Architectengroep De 8, niet uitgevoerd 

Tijdens de bezetting wordt over een nieuw stadscentrum voor Rotterdam 
nagedacht, waarbij het stadsplein Hofplein en de boulevard blaak centraal 
staan. 
In dit collectieve ontwerp van De 8 ontwerpt elke deelnemer één blok van 
de blaak, voor het Hofplein wordt gezamenlijk een schets gemaakt. Het 
gebied krijgt brede wegen, waardoor het Hofplein zijn karakter als plein 
verliest. 
Het plan krijgt geen vervolg, maar de opzet om een winkelboulevard van 
laagbouw te combineren met hoogbouw, die daar dwars op staat, krijgt in 
de Lijnbaan (1949) alsnog toepassing.

Plattegrond verkeersafwikkeling Hofplein, Coolsingel, blaak.
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Afb. 80  Henk Werkman, Ohne Titel, 1942

Deze betekenisvolle en zeldzame hot print komt uit de nalatenschap van 
Mart en Olga Stam. Stam heeft Henk Werkman de Nederlandse Picasso 
genoemd. uit hun uitwisseling van ideeën komt een vriendschap voort. 
Stam koopt Werkmans werk aan, later is hij ook zijn tussenhandelaar. 
Direct na Werkmans dood wordt Stam medeorganisator van de tentoon-
stelling werkman drukker-schilder in het Amsterdamse Stedelijk Museum 
(1945). Hij behoort ook tot de bruikleengevers. 

Collectie DAM
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Afb. 81  Eerste uitgave van open oog, september 1946 

Het tijdschrift open oog wil vernieuwing uitdragen en over de grenzen 
kijken, zodat het drietalig is. Stam heeft in het blad een groot aandeel. 
De redactie bestaat voorts uit Wim brusse, Hans jaffé, jan Piet kloos, 
Gerrit Rietveld en Willem Sandberg. Max bill, Georges braque, Le Corbusier, 
Cor van Eesteren, Alfred Roth, Georg Schmidt en Hans Schmidt zijn even-
eens aan het blad verbonden. 
Ondanks de aankondiging “Het volgende nummer is gewijd aan schilder-
kunst en plastiek” verschijnen er maar twee nummers.22 Waarschijnlijk zijn 
de hoge papierkosten het blad fataal geworden. 

Ontwerp cover: Willem Sandberg
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Afb. 82  Stedenbouwkundig plan Nagele, 1954 
ben Merkelbach en Stam namens De 8, gewijzigd uitgevoerd 

De architectenverenigingen De 8 en Opbouw ontwerpen het landarbei-
dersdorp Nagele, een belangrijk nieuwzakelijk stedenbouwproject. Eerst 
maken verschillende architecten van De 8 elk een ontwerp. Het gekozen 
plan van Mart kamerling wordt door ben Merkelbach en Stam sterk gewij-
zigd en vervolgens door Aldo van Eyck, Merkelbach en Stam uitgewerkt. 
Wonen, werken, verkeer en recreatie worden gescheiden in dit dorp, dat 
door een groene haag omgeven wordt. Rond een gemeenschappelijke 
weide komen scholen en kerken. Zeven wijken huisvesten in totaal twee-
duizend bewoners. 
Op deze door Stam getekende plattegrond uit 1954 zijn de woonblokken 
trapsgewijs gerangschikt. Zij maken deel uit van hoven die op het midden-
terrein uitkomen. Een variant leidt tot de definitieve versie. 

Collectie Het Nieuwe Instituut
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Afb. 83  Stedenbouw Frankendaal, Amsterdam 1950
Architectenbureau Merkelbach en Elling in samenwerking met de 
gemeente Amsterdam 

Stam is betrokken bij deze laagbouwwijk met 390 duplexwoningen in acht 
hoven. De woningen zijn uitgevoerd in een grid van dragende betonstijlen 
en gevelplaten. De plattegrond van deze woningen is van ben Merkelbach 
en Stam. Zij benutten een Duits woningtype en bereiken een optimale 
zonopbrengst.23

Foto Eijkmanstraat, Frankendaal, rond 1950. 
Collectie SAA
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Afb. 84  Zitbank, rond 1945-‘46

Na de Tweede Wereldoorlog heerst grote vraag naar degelijk meubilair 
terwijl er alom materiaaltekorten heersen. De overheid schrijft de produc-
tie van meubels dwingend voor. Stam roept fabrikanten, ontwerpers en 
winkeliers op om samen te werken en deze situatie het hoofd te bieden.24 

Hij gebruikt de schaarste voor een doorstart van het modernisme.25 Zijn 
Standaardmeubels zijn veelal vormvariaties op één schema, maar deze 
driezitsbank uit dezelfde periode wijkt hiervan af. Dankzij het oranje meta-
len frame en de helder blauwe stoffering oogt de bank vrolijk. Er is geen 
productie bekend.

Ontwerptekening collectie DAM
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Afb. 85  kulturhaus en kulturpark, böhlen 1949
Zelfstandig project, niet uitgevoerd

Dit project omvat een park met sportvelden en zes gebouwen, waaronder 
een cultuurcentrum. Stam creëert een symmetrisch gebouw met twee 
colonnades, waarvan hij de hoeken laat overhangen, zoals hij dat eerder 
bij zijn school in Thun deed. (afb. 41) Het drive-in thema krijgt hier vorm in 
een ondergrondse parkeergarage. Het geheel vormt geen eenheid, omdat 
de toneeltoren overgedimensioneerd is. Het ontwerp wordt om cultuurpo-
litieke redenen afgewezen. 

Foto collectie Sachsiche Landesbibliothek, Dresden
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Afb. 86  kantoorgebouw de Geïllustreerde Pers, Amsterdam 1959 
Architectenbureau Stam, uitgevoerd

Het kantoorgebouw telt acht bouwlagen. De voorgevel roept reminiscen-
ties op aan die van het bauhaus. Tegen de glasgevel zijn schijnbaar wil-
lekeurig vijf balkons geplaatst. De achtergevel heeft een trapeziumvorm. 
Alle verdiepingen zijn vrij in te delen. Het gebouw wordt geprezen om de 
consistente detaillering. 
Het kantoor krijgt in de loop der tijd heel uiteenlopende bestemmingen, 
in lijn met Stams credo: “(…) dat een bouwwerk, vandaag als bank 
gebouwd, morgen als kantoorgebouw, warenhuis of hotel gebruikt moet 
kunnen worden.”26

Foto collectie DAM
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Afb. 87  Princesseflat, Amsterdam 1961
Architectenbureau Stam, uitgevoerd

De y-vormige flat van negen verdiepingen biedt een hoge woonkwaliteit. 
Zo is de detaillering doordacht en fraai. De gebruikte baksteen dient als 
module. Interieur en exterieur zijn subtiel gedecoreerd. In de gevels is 
siermetselwerk toegepast, waarvan het reliëf bij laagstaande zon een spel 
van schaduwen vormt. Ook in de lichttoetreding van de appartementen is 
de zonnestand voor een sfeereffect benut. 
boven de hoofdingang staat in metalen letters: “Princesseflat”. blijkbaar 
heeft niemand Stam ervan kunnen overtuigen dat deze spelling onjuist is. 

Foto Simone Rümmele
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Afb. 88  uitbreiding kantoorgebouw Mahuko, Amsterdam, 1967 
Architectenbureau Stam, uitgevoerd

kantoorgebouw van elf bouwlagen als uitbreiding van laagbouw. De 
bouwlocatie is interessant vanwege de nabije berlagebrug. De flat is de 
enige hoogbouw in de nabije omgeving en vormt naast het markante 
brugwachtershuisje een tweede baken aan de Amstel. 
De gevelbekleding had een heldere ritmiek, maar nu de bekleding is ver-
vangen oogt het gebouw massiever. 

Montagefoto Mart Stam, 1963
Collectie DAM 
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Afb. 89  Villa Mostam, Arcegno 1967
Zelfstandig project, uitgevoerd

Deze door Mart en Olga Stam onder de valse naam Mostam bewoonde 
villa is gebouwd op een helling met uitzicht op het Lago Maggiore. De 
woning telt twee bouwlagen onder een zadeldak. De pilaren van het 
betonskelet geven blijk van de architectuuropvatting van Stam. Langs de 
hele verdieping loopt een terras. Het kleurgebruik is uitgesproken: rode, 
blauwe en gele pastelkleuren bepalen de gevels. binnen zijn alle deuren 
lindengroen geschilderd. 

Foto collectie DAM
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Afb. 90  Schets van een stoel, 1977
Niet uitgevoerd 

Stam onderhandelt jaren met de firma’s Tecta, Lorenz-Fletcher en Thonet, 
die zijn meubels in productie willen nemen, voordat hij met Thonet in zee 
gaat. Deze ondernemers laat hij meer dan eens weten, dat hij een oud ont-
werp heeft teruggevonden. Zijn vroege werk is immers gewild. Zo schetst 
hij in deze brief aan de directeur van Tecta een ontwerp, dat hij “tussen 
oude spullen” zou hebben teruggevonden.27

Tegen Thonet beweert hij dat zijn stoelontwerp S 68 uit het begin van de 
jaren ’30 stamt. Dit stuit op ongeloof, maar als hommage aan Stam wordt 
van het onverkoopbare model een prototype uitgevoerd.28 
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VOORAF
De biografie Mart Stam. Dichter van staal en glas schetst een 
breed beeld van de persoon en het werk van de Nederlandse 
architect Mart Stam (1899-1986) om daarmee begrip voor dit werk 
te kweken. Het boek richt zich vooral op de vraag, welke omstan-
digheden aan zijn loopbaan richting hebben gegeven. 

PuRMEREND, 1899-1919
Martinus Adrianus (Martin) wordt op 5 augustus 1899 geboren 
in Purmerend als tweede en laatste kind in het gezin Stam.1 
Zijn vader, Arie Stam, is belastingontvanger, zijn moeder, Alida 
Stam-de Groot, huisvrouw en sociaal actief. Beide ouders 
zijn vooruitstrevend. Stam onderbreekt zijn vooropleiding of 
beëindigt deze definitief. Wordt opgeleid tot meubelmaker 
aan de plaatselijke Stadstekenschool. Actief in de Jongelieden 
Geheelonthoudersbond (JGOB), voorzitter van zijn regionale 
afdeling.2 Maakt zijn schrijversdebuut in Jonge Strijd, het 
bondsblad van de JGOB. Van zijn eerste eigen uitgave, 
Levensverdieping, verschijnen twee nummers. Wordt opgeleid tot 
tekendocent aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers, 
Amsterdam (1916-‘19). Volgt gelijktijdig een schriftelijke cursus 
burgerbouwkunde bij het Polytechnisch Bureau Nederland 
Arnhem. Stage bij Jo van der Mey, Amsterdam, werkt mee aan 
het Scheepvaarthuis aldaar. Stam ontplooit zich doelgericht tot 
een sociaal bewuste, modernistische architect. 

ROTTERDAM, 1919-1922 
Werkt bij talrijke architectenbureaus als bouwkundig tekenaar 
alvorens zich zelfstandig te vestigen. Hij begint bij Granpré 
Molière, Verhagen en Kok in Rotterdam en vestigt zich in deze 
stad in opkomst.3 Lid van de kunstenaarsvereniging Opbouw. 
Weigert uit gewetensbezwaar militaire dienstplicht en wordt 
daarop tien maanden gedetineerd. Publiceert de brochure Brieven 
uit de cel (1920). Na vrijlating hervat hij zijn werk aan het tuindorp 
Vreewijk. Dit professionele debuut vormt Stams kennismaking 
met nieuwe ontwikkelingen in de stedenbouw. 

bERLIjN, 1922-1923
Vestigt zich in Berlijn, de internationaal georiënteerde hoofd-
stad van de instabiele Weimarrepubliek.4 Eerste contact met 
Russische en Tsjechoslowaakse kunst, bezoekt de Erste Russische 
Kunstausstellung en raakt bevriend met El Lissitzky.5 Voor 
enkele weken ingehuurd door Walter von Walthausen. Tijdelijke 

Samenvatting 
MART STAM 
DICHTER VAN STAAL EN GLAS
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aanstelling bij Max Taut. Huwelijk met Leni Lebeau in Haarlem.6 
Deelname aan Die erste Bauhaus-Ausstellung in Weimar, waar 
hij het ontwerp Börsenhof tentoonstelt.7 Tijdelijke aanstelling bij 
Hans Poelzig in Berlijn. Vanaf januari 1923 dwingt de hyperinflatie 
Stam om Berlijn te verlaten. Hij heeft hier zijn kijk op architectuur 
kunnen verbreden. 

ZWITSERLAND, 1923-1925 
Stams essay ‘Holland und die Baukunst unserer Zeit’ verschijnt in 
de prestigieuze Schweizerische Bauzeitung. Op aanraden van zijn 
vriend Werner Moser probeert hij zijn geluk in Zwitserland. Hij krijgt 
een tijdelijke aanstelling bij Werners vader Karl Moser in Zürich, 
waar hij zich vestigt.8 Treedt in dienst bij Arnold Itten, die in Thun 
een eenmansbedrijf heeft en woont in deze provinciestad (1924).9 
Publiceert het tijdschrift ABC – Beiträge zum Bauen in samenwer-
king met Hans Schmidt, Hannes Meijer en anderen. In de loop van 
vijf jaar verschijnen tien nummers, waarin hij het grootste aandeel 
heeft. Publiceert in ABC het verbluffende ontwerp Treinstation 
Genève-Cornavin – variant, dat veel publiciteit krijgt. Zijn perspec-
tieftekeningen voor de Wolkenbügel bouwen voort op een futuris-
tisch ontwerp van de constructivist El Lissitzky. Maakt in Parijs ken-
nis met Piet Mondriaan, met wie hij bevriend raakt. Exposeert zijn 
stationsontwerp op de Grosse Berliner Kunstausstellung, waar hij 
als buitenlands lid van de Novembergruppe aan deelneemt.10 Stam 
heeft zijn verblijf in Zwitserland benut om zich de stijl en techniek 
van het Nieuwe Bouwen eigen te maken en om zich in deze bewe-
ging te manifesteren.  

PARIjS, 1925-1926 
Verblijf van vier maanden in Parijs, dat als cultureel centrum de 
fakkel van Berlijn heeft overgenomen.11 Volgt een cursus beton-
techniek en houdt zich bezig met verkeersvraagstukken. Bezoekt 
samen met Mondriaan de tentoonstelling l’Art d’Aujourd’hui.12 
Hierop worden enkele maanden in Purmerend doorgebracht, 
waar hij zijn eerste opdracht op eigen naam realiseert.13 Deze 
Dr. Maatsbank is een gedenkteken voor een huisarts (1926). 

ROTTERDAM, 1926-1928 
Begint bij Brinkman en Van der Vlugt, Rotterdam, waar hij moge-
lijk aan acht projecten meewerkt, waaronder de Theosofische 
Tempel, de Hut van Krishnamurti, de Villa aan de Plas en vooral 
de Van Nellefabriek. Gaat in Vreewijk wonen.14 Vaste medewerker 
van Internationale Revue i 10 onder hoofdredactie van Arthur 
Müller Lehning, waarvoor hij vijf artikelen schrijft (1927-‘29). 
Publiceert zijn Project Vernieuwing Rokin-Dam (1927) naar aanlei-
ding van een prijsvraag van de gemeente Amsterdam, waar hij 
niet aan deel heeft genomen. Wordt gekozen als voorzitter van 
Opbouw en draagt als activistisch bestuurder bij aan de linkse ori-
entatie ervan. Realiseert een huizenrij met “huizen als machines” 
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in de Weissenhofsiedlung in Stuttgart (1927).15 Deze experimen-
tele woonwijk maakt deel uit van de tentoonstelling Die Wohnung, 
die een half miljoen bezoekers trekt. Realiseert voor deze gelegen-
heid in kleine oplage experimentele staalbuismeubels, waarmee 
hij wereldwijd de eerste achterpootloze stoel tot stand brengt. 
Deze spraakmakende creaties bewerkstelligen zijn doorbraak. 
Samensteller van Internationale Architectuur Tentoonstelling van 
Opbouw, in Restaurant de la Paix, Rotterdam.16 Wordt in april 
1928 door Leen van der Vlugt ontslagen, nadat hij aanspraak op 
het auteurschap van de Van Nellefabriek heeft gemaakt, mogelijk 
omdat zijn bijdrage gebagatelliseerd werd. Samen met Gerrit 
Rietveld vertegenwoordigt hij Nederland op de oprichtingsbijeen-
komst van het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM) in het Zwitserse La Sarraz, een bundeling van vooruitstre-
vende architecten (1928). In deze periode wordt Stam een belang-
rijke woordvoerder van de modernistische architectuurbeweging. 
Geboorte van Jetti Stam, dochter van Mart en Leni.17 

FRANkFuRT AM MAIN, 1928-1930 
Emigreert naar Frankfurt am Main op uitnodiging van de stadsar-
chitect, Ernst May, die een groot stadsvernieuwingsproject leidt.18 
Samen met Werner Moser ontwerpt Stam de spraakmakende 
Ouderenhuisvesting Harry und Emma Budge-Heim (1930). Hij ont-
werpt hier ook de woonwijk Hellerhof, waarvan de strokenbouw 
op grote schaal navolging krijgt (1932). Publiceert drie artikelen 
in Das Neue Frankfurt, waarin hij goede en betaalbare woningen 
en meubels voorstaat. Medesamensteller van de buitengewone 
tentoonstelling Der Stuhl.19 Exposeert onder meer eigen stoe-
len en schilderijen van Mondriaan. Medesamensteller van de 
even vernieuwende CIAM-tentoonstelling Die Wohnung für das 
Existenzminimum.20 Neemt deel aan het tweede CIAM-congres, 
Frankfurt am Main (1929). Geeft gastcolleges elementaire bouw-
leer en stedenbouw aan het Bauhaus, Dessau (1928-’29). Hij ont-
werpt de Villa Palička, gewijzigd gerealiseerd in de Babasiedlung 
in Praag, die veel waardering krijgt (1932). Deelname aan 2e 
tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk.21 Deze 
periode vormt het onbetwiste hoogtepunt van Stams carrière: hij 
ontplooit zich veelzijdig en krijgt charisma. De Beurskrach en het 
opkomende nationaalsocialisme dwingen hem echter tot vertrek. 

SOVjET-uNIE, 1930-1934 
Waar andere architecten uitwijken naar de VS, kiest Stam voor de 
Sovjet-Unie, omdat hij nieuwe steden hoopt te bouwen. Vestigt 
zich in Moskou als lid van het team van May, de May-brigade.22 In 
verschillende delen van de Sovjet-Unie voert hij opdrachten in het 
kader van het Eerste Vijfjarenplan uit. Ontwikkelt het stedenbouw-
kundige prototype voor Magnitogorsk (West-Siberië, 1929-‘32), 
dat een industriestad van groot strategisch belang moet worden. 
May neemt zijn concept van een uitbreidbare stad over in zijn 
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plannen voor Russische steden. Stam verbreekt de relatie met 
Lebeau. Hij ontwerpt het stedenbouwkundig plan voor Makejevka 
(nu in Oekraïne, 1932-‘33). De firma Thonet neemt zijn meubelont-
werpen in productie. Ontmoeting met Lotte Beese in Charkow, 
gaat met haar in Moskou samenwonen.23 Stedenbouwkundig 
ontwerp voor Orsk (nu in Rusland, 1933-‘34). De scheiding van 
Lebeau wordt voltrokken, direct gevolgd door het huwelijk met 
Lotte Beese.24 Haar zoon, Peter Beese, wordt zijn pleegkind.25 
Weigert medewerking aan de overheidsplannen voor Balgasj 
(Kazachstan) nadat zijn advies om van het bouwen van een stad 
af te zien niet overgenomen wordt (1934). Een dreigende situatie 
ontstaat, waarop hij na maandenlang wachten het land kan verla-
ten. Ondanks de voortijdige beëindiging van het enorme steden-
bouwproject heeft Stam een stadsmodel ontwikkeld, dat binnen 
en buiten de Sovjet-Unie navolging vindt. 
 

AMSTERDAM, 1934-1948 
Terug in Nederland vestigt hij zich in Amsterdam.26 Maakt kennis 
met Willem Sandberg, de latere directeur van het Amsterdamse 
Stedelijk Museum. Een jarenlange vriendschap en samenwerking 
volgt. Wordt lid van de Amsterdamse architectenvereniging De 8 en 
van de Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK). 
Bijdrage aan de tentoonstelling De stoel gedurende de laatste 40 
jaar.27 Bestuurslid van De 8. Richt met Lotte Stam-Beese een archi-
tectenbureau op en gaat met Willem van Tijen en Hugh Maaskant 
samenwerken. Lebeau overlijdt in Amsterdam. Redactielid van De 
8 en Opbouw; in dit vaktijdschrift publiceert hij 55 artikelen (1934-
‘42). Geboorte van Ariane Stam, dochter van Mart en Lotte.28 Bouwt 
een rij drive-in woningen in Amsterdam in samenwerking met Van 
Tijen en Maaskant (1936). Ontwerpt meubels voor de firma Metz 
& Co., waarbij hij zich op kostenbewuste massaproductie richt 
(1937-‘38). Deelname aan het vijfde CIAM-congres, Parijs (1937). 
Exposeert binnenhuisarchitectuur op de gelijktijdige wereldten-
toonstelling aldaar.29 Het ontwerp ‘Tangent en Radiaal’ voor een 
nieuw Amsterdams raadhuis komt tot stand in samenwerking 
met Stam-Beese, Van Tijen en Maaskant (1937). Medevormgever 
van de tentoonstelling Abstracte kunst.30 Jurylid van de prijsvraag 
‘Goedkoope woningen’.31 Stams ontwerp wint de prijsvraag voor 
een Nederlands paviljoen voor de World’s Fair, de wereldtentoon-
stelling in New York.32 Het plan wordt echter gepasseerd. 
In deze vooroorlogse crisisjaren zijn in Nederland de bouw-
opdrachten schaars, zeker voor de architecten van het Nieuwe 
Bouwen. De eenheid in deze beweging gaat onder deze druk 
verloren. Toch weet Stam tot een veelzijdige productie te 
komen, met architectuur, binnenhuisarchitectuur, meubel- en 
tentoonstellingsontwerpen. 
Benoeming in september 1939 tot directeur van het Instituut 
voor Kunstnijverheidsonderwijs (IvKNO), Amsterdam. Bezetting 
van Nederland door de Duitse Wehrmacht. Stam is actief in de 
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Persoonsbewijzencentrale, het onderdeel van het kunstenaarsver-
zet dat identiteitspapieren vervalst. Medesamensteller van de ten-
toonstelling In Holland staat een huis (afgelast).33 Na jarenlange 
huwelijksproblemen wordt de echtscheiding van Stam-Beese 
uitgesproken (1943). Stam, die een verhouding met Olga (Golda) 
Heller heeft, gaat met haar samenwonen. 
Na de bevrijding is hij mede-oprichter van de Vereniging van 
Beoefenaars der Gebonden Kunsten (GKf). Waarschijnlijk betrok-
ken bij twee tentoonstellingen van deze kunstenaarsvakbond: 
g.k.f. vereeniging van beoefenaars der gebonden kunsten en 
Experimenten van wandschilders.34 Richt met Willem Sandberg 
en anderen het tijdschrift open oog op, heeft een groot aandeel 
in de twee nummers die verschijnen (1946, 1947). Betrokken bij 
de tentoonstelling Weerbare democratie, volk in verzet.35 Huwt 
Heller (1946).36 Mart Stam is medeontwerper van Nagele, een 
pioniersdorp gebaseerd op de principes van het Nieuwe Bouwen. 
Reconstructieplan voor het verwoeste centrum van Dresden 
(afgewezen). Organisator van P M Piet Mondriaan herden-
kingstentoonstelling.37 Medeoprichter van de federatieve stichting 
Goed Wonen, een initiatief van de GKf met als doel Nederlanders 
bewuster van hun interieur te maken. Neemt deel aan het zesde 
CIAM-congres, Bridgwater (1947). Lid van de redactiecommissie 
van Goed Wonen, draagt incidenteel aan dit publiekstijdschrift bij 
(1946-‘54). Zijn meubelontwerpen worden in februari 1948 in de 
eerste verkoopcatalogus van dit blad opgenomen. Ondanks waar-
dering voor zijn inzet geldt Stam als een “rooie hond”. Hij wordt 
tegengewerkt en besluit Nederland te verlaten. 

SbZ EN DDR, 1948-1952 
Vertrek naar de Sovjettische Besatzungszone (SBZ), de latere 
DDR, waar hij zijn ideeën over onderwijs hoopt te kunnen reali-
seren. Benoemd tot directeur van de Hochschule für Werkkunst, 
Dresden, waar hij zich vestigt.38 Tevens benoemd tot directeur 
van de Akademie für Bildende Künste in dezelfde stad. Neemt 
deel aan het zevende CIAM-congres, Bergamo (1949). Onder 
toenemende druk van de Koude Oorlog dwingt Moskou de Oost-
Duitse communistische partij tot een politieke omslag, zodat deze 
afstand neemt van “westers” design, zoals die van het Bauhaus. 
Na een machtsstrijd wordt Stam overgeplaatst; hij wordt direc-
teur van de Hochschule für angewandte Kunst, Berlin-Weissensee 
(Oost-Berlijn) en van het Institut für industriele Gestaltung. Vestigt 
zich in Oost-Berlijn (1950).39 De campagne tegen de “formalist” 
Stam wordt echter geïntensiveerd. Tenslotte wordt hij ontslagen 
en bedreigd, waarop hij de DDR ontvlucht. 

AMSTERDAM, 1953-1966 
Keert terug naar Amsterdam.40 Woont hier in een periode van 
twaalf jaar op vier verschillende adressen.41 Chef de bureau bij 
Ben Merkelbach en Piet Elling in Amsterdam. Ontwerper van 
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de tentoonstelling wonen en wonen.42 Lid van de Liga Nieuw 
Beelden. Vestigt zich zelfstandig (1956). Hij heeft veel opdrachten, 
met name voor hoogbouw, zowel kantoren als woningbouw. Het 
kantoorgebouw van de Geïllustreerde Pers, Amsterdam geldt 
onbetwist als zijn na-oorlogse hoogtepunt (1959). Stam neemt 
steeds minder deel aan het culturele debat. Zijn laatste artikel 
verschijnt in Form: ‘Gedanken über die Ausbildung von künst-
lerischem Nachwuchs’ (1959). Zware ziekte, verdiept zich in het 
christendom. Heft zijn bureau op en trekt zich uit onbekend motief 
uit het openbare leven terug.

ZWITSERLAND, 1966-1986 
Vestigt zich na een reis van drie maanden door Israël in 
Zwitserland.43 Realiseert de Villa Mostam in Arcegno, Ticino, 
die hij zelf bewoont (1967). Ontvangt een jaarlijks eregeld van 
de Nederlandse staat vanwege zijn “bijdrage aan het culturele 
klimaat” in dit land. Vestigt zich vervolgens in Hilterfingen, in de 
Villa Heller, zijn laatste architectonische ontwerp (1970).44 Deze 
woning wordt in hetzelfde jaar verlaten. Hij woont op steeds 
wisselende adressen, in hotels en kuuroorden, nooit langer dan 
vijf maanden op dezelfde verblijfplaats. De kennelijke achtervol-
gingswaan van Heller zou deze onrust verklaren. Betrokken bij de 
oprichting van het Stuhlmuseum in Beverungen (1977). Overlijdt 
op 23 februari 1986 op 86-jarige leeftijd in Golbach aan het 
Bodenmeer. Vijf dagen later wordt hij op begraafplaats Elzenbühl 
in Zürich ter aarde besteld.

EPILOOG
Uit Stams levensgeschiedenis blijkt, dat niet zijn rechtlijnige 
karakter maar zijn politieke gezindheid zijn loopbaan geschaad 
heeft. Het Nieuwe Bouwen werd als “gebouwd socialisme” 
gezien, waarbij Stam tot de Principiëlen binnen deze beweging 
gerekend werd. 
Zijn oeuvre, dat klein is gebleven, werd vanaf 1925 als rich-
tinggevend herkend. Walter Gropius, Ludwig Mies van der 
Rohe en Le Corbusier gingen de architectuurdiscussie met 
hem aan en binnen enkele jaren verwierf hij wereldroem 
(Weissenhofsiedlung, Frankfurt am Main, The International Style). 
Zijn werk vond een weerslag in de eigentijdse kritiek. Pas vanaf 
de jaren ’60 ontstond essayistisch werk over hem. Rond 1990 ver-
schenen enkele monografieën. Stams oeuvre ging deel uitmaken 
van het cultureel erfgoed en verschillende van zijn bouwwerken 
werden tot monument verklaard. Zijn artistieke betekenis is te 
vatten in steekwoorden als: experimenteerzin, een geniaal talent 
voor complexe opgaven en de schoonheid van de consequentie. 
De belangrijkste hoogtepunten zijn het Geneefse treinstation, 
het vernieuwingsplan van het Amsterdamse stadscentrum, de 
huizenrij in de Weissenhofsiedlung, de achterpootloze stoel en de 
Villa Palička. 
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Maatschappelijk van groot belang zijn Stams inspanningen om 
voor de minder draagkrachtigen een gezond huis en praktische 
meubels binnen bereik te brengen, waarvoor hij zijn scheppend 
vermogen én zijn overtuigingskracht heeft inzet. Zijn pleidooi 
tegen status en voor een sobere, groene leefstijl heeft niet aan 
actualiteit ingeboet. 
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PROLOGuE
The biography Mart Stam – Steel and glass poet is sketching an 
ample image of the person and work of the Dutch architect Mart 
Stam (1899-1986), and is trying to grow understanding for this 
work. The book focuses on the question which circumstances 
have steered his career.

PuRMEREND, 1899-1919
Martinus Adrianus (Martin) is born on 5th August 1899 in the 
provincial town of Purmerend, being the second and last child 
in the Stam family.1 His father, Arie Stam, is a tax collector, his 
mother, Alida Stam-de Groot, a house wife and socially active. 
Both parents are progressively inclined. Stam suspends his 
pre-education, probably for good. Is trained at the local City 
Design School Stadstekenschool to be furniture carpenter. Is 
active in the Young Men’s Total Abstainers Union Jongelieden 
Geheelonthoudersbond (JGOB), becomes president of the 
regional section2 Debuts as a writer in Young Struggle, the JGOB 
magazine. Two issues appear of his own publication, Life’s depth. 
Is educated to a drawing teacher at the State normal school for 
drawing teachers, Amsterdam (1916-‘19). Simultaneously follows 
a correspondence course Civil Engineering at the Polytechnic 
Bureau Netherlands Arnhem. Apprenticeship with Jo van der 
Mey, Amsterdam, contributes to the building of the local Naval 
House. Stam determinately deploys himself to become a socially 
engaged, modernistic architect. 

ROTTERDAM, 1919-1922 
Employed as draughtsman at several architectural agencies, 
prior to establishing independently. He starts at Granpré Molière, 
Verhagen and Kok in Rotterdam and settles in this rising city.3 
Member of artists’ society Opbouw (Construct). Refuses military 
conscription as a conscientious objector and is subsequently 
detained for ten months. Publishes Brieven uit de cel (Letters 
from jail, 1920). After his release, he continues his work on garden 
village Vreewijk. This professional debut is Stam’s acquaintance 
with new developments in urban construction. 

bERLIN, 1922-1923
Settles in Berlin, the internationally oriented capital of the Weimar 
republic.4 First contact with Russian and Czechoslovakian art, 
visits the Erste Russische Kunstausstellung (First Russian Art 
Exhibition) 5 and became friends with El Lissitzky. Engaged for a 
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couple of weeks by Walter von Walthausen. Temporarily employed 
at Max Taut. Married to Leni Lebeau in Haarlem.6 Participates in 
Die erste Bauhaus-Ausstellung (The First Bauhaus Exhibition) in 
Weimar, where he displays the Börsenhof design.7 Temporarily 
employed at Hans Poelzig in Berlin. Hyperinflation from January 
1923 forces Stam to leave Berlin. Here he had been able to 
broaden his view on architecture.

SWITZERLAND, 1923-1925 
Stam’s essay ‘Holland und die Baukunst unserer Zeit’ (Holland 
and the architecture in our age) appears in the prestigious mag-
azine Schweizerische Bauzeitung. On the advice of his friend 
Werner Moser he tries his fortune in Switzerland. He is temporar-
ily employed at Werner’s father Karl Moser in Zürich, where he 
settles.8 Enters the service of Arnold Itten who runs a one-man 
business in Thun, moves to this provincial town (1924).9 Publishes 
the magazine ABC – Beiträge zum Bauen (ABC – Contributions 
to Building), in cooperation with Hans Schmidt, Hannes Meijer 
and others. In the course of five years, ten issues are published, 
the major part by Stam’s pen. Publishes in ABC the astonish-
ing design for the Cornavin variant to the Geneva Train station, 
which attracts a lot of publicity. His perspective drawings of the 
Wolkenbügel elaborate on a futuristic design by constructivist 
El Lissitzky. Is introduced to Piet Mondriaan in Paris, and they 
become good friends. Exhibits his station design at the Grosse 
Berliner Kunstausstellung (Grand Berlin Art Exhibition) where he 
is participating as a foreign member of the November Group.10 
Stam has used his stay in Switzerland to familiarize himself with 
the style and techniques of the New Building and to manifest 
himself within this movement.  

PARIS, 1925-1926 
Stays for four months in Paris, the cultural centre that has taken 
over the torch from Berlin.11 Partakes in a course in concrete 
techniques and keeps him occupied with traffic matters. Visits 
the exhibition l’Art d’Aujourd’hui (Today’s Art) together with 
Mondriaan.12 After this, he spends some months in Purmerend, 
where he realizes his first assignment in his own name. This 
Dr. Maats bench is a memorial for a general practitioner (1926).  

ROTTERDAM, 1926-1928 
Begins at Brinkman and Van der Vlugt, Rotterdam, where he 
may have contributed to eight projects, among which the 
Theosophic Temple, Krishnamurti’s Cabin, the Lakeside Villa 
and the Van Nelle Factory. Settles in Vreewijk.13 Permanent con-
tributor to Internationale Revue i 10 with editor-in-chief Arthur 
Müller Lehning, writing five articles (1927-‘29). Publishes his 
Renewal Rokin-Dam project (1927) in connection to a compe-
tition by the Amsterdam city council, a competition he did not 
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enter into. Is elected chairman of Opbouw (Construct), and as 
the activistic administrator that he is, contributes to its leftish 
inclination. Realizes a terrace with “machine-like houses” at the 
Weissenhofsiedlung in Stuttgart (1927).14 This experimental estate 
is a part of the exhibition Die Wohnung (The Dwelling), which 
attracts half a million visitors. Rises to the occasion to produce a 
limited series of experimental steel tube chairs, thus creating the 
world’s first chair without rear leg. These flamboyant creations 
bring about his breakthrough. Composer of the Internationale 
Architectuur Tentoonstelling (International Architecture Exhibiton) 
by Opbouw (Construct), in Restaurant de la Paix, Rotterdam.15 
Dismissed by Leen van der Vlugt in April 1928, after having 
claimed being the author of the Van Nelle factory, possibly 
because his contribution is ridiculed. Represents the Netherlands, 
together with Gerrit Rietveld, at the inaugural meeting of the 
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) in La 
Sarraz, Switzerland, a combination of progressive architects 
(1928). In this period, Stam becomes an important Porte parole of 
the modernistic architect movement. 
Birth of Jetti Stam, daughter to Mart and Leni.16 

FRANkFuRT AM MAIN, 1928-1930 
Is invited by city architect Ernst May who is leading a major city 
renovation project, to emigrate to Frankfurt am Main.17 Stam 
designs, together with Werner Moser, the Harry und Emma 
Budge-Home (1930), the speech-making senior citizen housing. 
He also designs the Hedllerhof estate, where strip construction 
is applied on a larger scale (1932). Publishes three articles in Das 
Neue Frankfurt, in which he advocates good and affordable hous-
ing and furniture. Co-composer of the extraordinary exhibition 
Der Stuhl (The Chair).18 Displays his own chairs and Mondriaan’s 
paintings, among others. Co-composer of the equally innova-
tive CIAM exhibition Die Wohnung für das Existenzminimum 
(The dwelling for those in the cellar of existence).19 Takes part 
in the second CIAM congress, Frankfurt am Main (1929). Holds 
guest lectures on Elementary Construction and Urban construc-
tion at the Bauhaus, Dessau (1928-’29). He designs the Palicka 
villa, which is realized in a modified form in the Babasiedlung in 
Prague (1932). Participates in the 2e tentoonstelling architectuur, 
schilderwerk, beeldhouwwerk (Second Exhibition of architecture, 
painting and sculpture).20 
This period is undoubtedly the culmination of Stam’s career: he 
develops in many directions and grows charisma. The Stock Crash 
and the rise of National Socialism force him to leave. 

SOVIET-uNION, 1930-1934 
Whereas other architects flee to the United States, Stam chooses 
the Soviet Union because he hopes to build new cities. He settles 
in Moscow and joins the team of May, the May brigade.21 He takes 



417417

SuMMARy

on commissions in various parts of the Soviet Union, as a part of 
the First Five-Year Plan. Develops the urban architectural proto-
type to Magnitogorsk (West Siberia, 1929-‘32), which is to be an 
industrial city of major strategic importance. May copies his con-
cept of the expandable city in his plans for Russian cities. Stam 
brakes up his marriage with Lebeau. He designs the urban devel-
opment plan for Makeyevka (now in the Ukraine, 1932-’33). The 
company Gebrüder Thonet starts producing his furniture designs. 
Meets Lotte Beese in Kharkov, and cohabits with her in Moscow.22 
Urban development plan for Orsk (now in Russia, 1933-‘34). 
The divorce from Lebeau is executed, directly followed by the 
marriage with Lotte Beese.23 Her son, Peter Beese, becomes his 
stepson.24 Refuses to cooperate with the government plans for 
Balgash (Kazakhstan) after his advice to refrain from building a 
city was not adopted (1934). A threatening situation arises, but he 
is allowed to leave the country after waiting for several months. 
Stam has, in spite of the premature termination of the enormous 
urban development project, developed an urban model that is 
reproduced both inside and outside the Soviet Union. 
 

AMSTERDAM, 1934-1948 
Having returned to the Netherlands, he settles in Amsterdam.25 Is 
introduced to Willem Sandberg, who is later to be director of the 
Amsterdam Stedelijk Museum. Their friendship and cooperation 
will last for years. Joins the Amsterdam Architect Society De 8 
(The 8) and the Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst 
(Society for Trade and Industrial Art, VANK). Contributes to the 
exhibition De stoel gedurende de laatste 40 jaar (The chair during 
the last 40 years).26 Board member of De 8 (The 8). Establishes 
an architect bureau together with Lotte Stam-Beese and starts 
cooperating with Willem van Tijen en Hugh Maaskant. Lebeau 
passes away in Amsterdam. Member of editorial board of De 8 en 
Opbouw; he publishes 55 articles in this trade magazine (1934-‘42). 
Birth of Ariane Stam, daughter of Mart and Lotte.27 Builds a row of 
drive-in houses in Amsterdam, in cooperation with Van Tijen and 
Maaskant (1936). Designs furniture for the company Metz & Co., 
focusing on cost efficient mass production (1937-‘38). Participates 
in the fifth CIAM congress, Paris (1937). Displays interior design at 
the simultaneous World Fair there.28 The design ‘Tangent en Radial’ 
(Tangent and Radial) for a New Amsterdam city hall is jointly estab-
lished with Stam-Beese, Van Tijen en Maakant (1937). Co-designer 
of the exhibition Abstracte kunst (Abstract art).29 Judge in the com-
petition ‘Goedkoope woningen’ (Cheep houses).30 Stam’s design 
wins the competition for a Dutch pavilion at the New York World 
Fair.31 However, the plan is ignored. 
Building commissions in the Netherlands in these pre-war crisis 
years are scarce, especially for architects that conform to the 
New Building. This pressure causes the unity within the move-
ment to crumble. Still, Stam manages to arrive at a multi-faceted 
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production, with architecture, interior design and designs for 
furniture and exhibitions. 
Appointed as director of the Amsterdam Instituut voor 
Kunst  nijverheidsonderwijs (Institute for the Education in 
Industrial Art, IvKNO) in September 1939. Occupation of the 
Netherlands by the German Wehrmacht. Stam is active in the 
Persoonsbewijzencentrale (Identification cards central), the part 
of the artists resistance that produces false identity papers. 
Co-composer of the exhibition In Holland staat een huis (There’s a 
house in Holland) (cancelled).32 After years of matrimonial prob-
lems, the divorce from Stam-Beese is pronounced (1943). Stam, 
having an affaire with Olga (Golda) Heller, sees her moving in 
with him. 
After the liberation he becomes co-founder of the Vereniging 
van Beoefenaars der Gebonden Kunsten (Association of 
Practitioners of Bound Art, GKf). Probably involved in two exhi-
bitions of this artists’ union: g.k.f. vereeniging van beoefenaars 
der gebonden kunsten (association of practitioners of bound art) 
and Experimenten van wandschilders (Mural painters’ experi-
ments).33 Becomes co-founder of the magazine open oog (open 
eye), together with Willem Sandberg and others, and has a major 
contribution to the two issues that appear (1946, 1947). Involved 
in the exhibition Weerbare democratie, volk in verzet (Defensible 
democracy, resisting people).34 Marries Heller (1946).35 Mart 
Stam is co-designer of Nagele, a pioneering village based on the 
principles of the New Building. Organized the P M Piet Mondriaan 
herdenkingstentoonstelling (P M Piet Mondriaan memorial exhi-
bition).36 Co-founder of the federative foundation an initiative by 
the GKf aiming to increase the awareness for their interior among 
the Dutch. Participates in the sixth CIAM congress, Bridgwater 
(1947). Member of the editorial committee of Goed Wonen (Good 
living), incidentally contributes to this magazine for the general 
public (1946-‘54). His furniture designs are shown in the first sales 
catalogue of the magazine in February 1948. In spite of the appre-
ciation for his contributions Stam is seen as a “red rascal”. He is 
opposed and decides to leave the Netherlands. 

SOZ AND GDR, 1948-1952 
Leaves for the Soviet Occupation Zone (SOZ), which was to 
become the GDR, hoping to be able to realize his ideas on edu-
cation. Appointed as director to the Hochschule für Werkkunst 
(High school for Industrial Art) in Dresden, where he settles.37 
Also appointed as director of the Akademie für Bildende Künste 
(Academy of Visual Arts) in the same city. Plan for the recon-
struction of the destroyed city centre of Dresden (turned down). 
Takes part in the seventh CIAM congress, Bergamo, Italy (1949). 
Under increasing pressure by the Cold War Moscow forces the 
East-German communist party to a political turnaround, distanc-
ing itself from “western” design like for example Bauhaus. After 
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some differences of opinion Stam is transferred, and becomes 
director of the Hochschule für angewandte Kunst (High school 
for applied art), Berlin-Weissensee (East Berlin) and the Institut 
für industriele Gestaltung (Institute for industrial design). Settles 
in East Berlin (1950).38 The campaign against “formalist” Stam is 
intensified. Eventually, he is dismissed and threatened, and he 
leaves the GDR.

AMSTERDAM, 1953-1966 
Returns to Amsterdam.39 During a period of twelve years, 
Stam lives at four different addresses.40 Chef de bureau at Ben 
Merkelbach and Piet Elling in Amsterdam. Designs the exhibition 
wonen en wonen (living and living).41 Member of the Liga Nieuw 
Beelden (New Images League). Establishes as independent entre-
preneur (1956). He acquires many commissions, particularly high-
rise structures, both offices and residential. The Geïllustreerde 
Pers office building, Amsterdam is undoubtedly his post-war 
culmination (1959). Stam gradually retreats from the cultural 
debate. His last article is published in Form: ‘Gedanken über die 
Ausbildung von künstlerischem Nachwuchs’ (Thoughts on the 
Education of artistic after growth, 1959). Falls ill, takes up interest 
in Christianity. Discontinues his agency and for no known reason 
withdraws from public life.

SWITZERLAND, 1966-1986 
Travels through Israel during three months and subsequently set-
tles in Switzerland.42 Realizes the Mostam villa in Arcegno, Ticino, 
and moves into it himself (1967). Receives an annual honorary fee 
from the Dutch state for his “contribution to the cultural climate” 
in this country. Subsequently settles in Hilterfingen, in the Heller 
villa, his last architectural design (1970).43 He leaves this dwelling 
seven years later. He lives at ever changing addresses, in hotels 
and spas, never longer than five months at the same place. The 
persecution complex of Heller is said to the reason for this. Is 
involved in the foundation of the Stuhl Museum in Beverungen 
(1977). Deceases in Golbach on Lake Boden on 23rd February 1986, 
at the age of 86. He is committed to the earth five days later, at 
the Elzenbühl cemetery in Zürich.

EPILOGuE
Stam’s life history shows us that it was not his straightforward 
character, but his political stance that damaged his career. New 
Building was seen as “built socialism”, and Stam was counted 
among the fundamentalists within the movement.
His oeuvre, remained small, was recognized as directional from 
1925. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe and Le Corbusier 
entered the architectural discussion with him, and he acquired 
global fame within a few years (Weissenhofsiedlung, Frankfurt 
am Main, The International Style). His works resounded in 
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contemporary critiques. Only from the 60s the first essays on him 
were written. Some monographers appeared around 1990. Stam’s 
oeuvre became part of the cultural inheritance, and several of his 
constructions were declared a monument. Stam’s artistic mean-
ing can be comprised as: experimental, a genius for complex 
tasks and the beauty of consequence. The main highlights are the 
Geneva train station, the renewal plan for the Amsterdam city 
centre, the row of houses in the Weissenhofsiedlung, the cantile-
ver chair and the Palicka villa. 
Socially important are Stam’s endeavors to get a healthy house 
and practical furniture within the reach of the economically less 
fortunate, something he used his creative powers and convincing 
forces towards. His plea against status and in favor of a sober, 
green style of living has not lost any of its actuality. 
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Möller en Máčel 1992, 9-36: 29 afb. 5.

70  W. Möller, ‘Die Wohnung für das Existenz-
minimum 1928-1929’, in: Möller en Máčel 
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1992, 37-48: 37.
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Rohe, 1936. O. Máčel, ‘The continuous line of 
sitting’, in: Oorthuys en Möller 1991, 50-60: 52. 
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‘The continuous line of sitting’, in: Oorthuys 
en Möller 1991, 50-60: 52. 
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47  Máčel 1990, 135.
48  Koch 1998, 95. 
49  J. Schilt, ‘The return journey from the Soviet 

Union to Holland’, in: Oorthuys en Möller 
1991, 40-43: 41. 

50  K. Spechtenhauser en D. Weiss, ‘Karel Teige and 
the CIAM: the history of a troubled relationship’, 
in: Dludosch en Švácha 1999, 338-347: 339. 

51  K. Spechtenhauser en D. Weiss, ‘Karel Teige and 
the CIAM: the history of a troubled relationship’, 
in: Dludosch en Švácha 1999, 338-347: 341.

52  Brief van Sigfried Giedion aan Walter Gropius, 
Zürich, 13 mei 1935. gta, archief CIAM. 

53  Rebel 1994, 20.
54  E. van Es, ‘The exhibition ‘Housing, working, 

traffic, recreation in the contemporary city’’, in: 
Van Es 2014, 441-458: 441-442.

55  J. Schilt, ‘The return journey from the Soviet 
Union to Holland’, in: Oorthuys en Möller 
1991, 40-43: 41.

56  Somer 2007, 6. 
57  Somer 2007, 92.
58  M. Stam, ‘Op 7 juni sprak prof. Walter Gropius 

in het museum over “Bilanz des neuen 
Bauens”’, in: De 8 en Opbouw (1935) 16, 
164-165. 

59  M. Stam, ‘Op 13 juni sprak voor ons in het 
Stedelijk Museum dr. S. Giedion uit Zürich, de 
belangstelling was groot’, in: De 8 en Opbouw 
(1935) 16, 165-167. 

60  M. Stam, ‘Op donderdag 20 juni hield de 
architect J.J.P. Oud voor ons een lezing in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam’, in: De 8 en 
Opbouw (1935) 16, 170-171. 

61  Somer 2007, 183. 
62  Somer 2007, 181.
63  Rebel 1983, 146 noot 129.
64  F. van Burkom, ‘’The Night Watch of the 

Twentieth Century’. Picasso’s Guernica in 
Sandberg’s Stedelijk Museum’, in: Jong 
Holland (1991) 2, 48-55: 49. 

65  M. Stam, ‘Mogelijke en onmogelijke krullen 
op de Expo – 1937’, in: De 8 en opbouw (1937) 
18/19, 169-175: 175.

66  Arian 2010, 239.
67  M. Stam, ‘Parijs ’37’, in: De 8 en Opbouw 

(1937) 12, 110-111: 111. 
68  Van Thoor 1998, 131.
69  Blotkamp 1977, 71.
70  Van Thoor 1998, 128.
71  Van de opklapbare wasbak van M. Stam zijn 

twee modellen bekend: een open model, 
toegepast in de drive-in woningen (1936) en 
een kastmodel, tentoongesteld op de Parijse 
wereldtentoonstelling (1937). 

72  M. Stam, Ameublement studentenwoning. 
Oorthuys en Möller 1979, 58. 

73  G. Rietveld, ‘Indrukken op de Parijsche 
Wereldtentoonstelling’, in: De 8 en Opbouw 
(1937) 18/19, 176-177: 177. 

74  Möller 1997, 46. 
75  Zander Rudenstine 1994, 71. 
76  Blotkamp 1994, 225.
77  Van Adrichem 2001, 229.
78  Kort 1977, 32.
79  Petersen 2004, 18. 
80  Arian 2010, 251.
81  Van der Werf 1999, 92. 
82  Over de verbouwing van het Amsterdamse 

Stedelijk Museum in deze periode: A. 
Petersen, ‘Biografische notities’, in: Petersen 
en Brattinga 1975, 9-112: 22. 

83  Arian 2010, 261.
84  Th. van Doesburg, Contra-compositie V, 1925. 

Destijds was de titel Compositie. Leeuw-
Marcar 1981, 137.

85  Arian 2010, 268-270. 
86  Koopmans 2004, 48 noot 118. 
87  Roodenburg-Schadd 2004, 62. 
88  V. van Rossem, ‘’De Nieuwe Architektuur’: het 

streven van Groep ‘32’, in: Bock 1983, 19-52: 22. 
89  Bosman 1993, 79. 
90  Timmer 1995, 115. 
91  P. Mondriaan, ‘Kunst zonder onderwerp’, in: 

Buys 1938, 6-8.
92  M. Stam, ‘Ter gelegenheid van de tentoonstel-

ling “Abstracte Kunst” in Amsterdam’, in: De 8 
en Opbouw (1938) 8, 70-71: 71. 

93  A. Boeken, ‘De tentoonstelling van abstracte 
kunst en de architecten’, in: De 8 en Opbouw 
(1938) 9, 81-82 en A. Staal, ‘Nog meer over 
abstracte kunst?’, in: De 8 en Opbouw (1938) 9, 
88. 

94  V. van Rossem, ‘’De Nieuwe Architektuur’: het 
streven van Groep ‘32’, in: Bock 1983, 19-52: 32.

95  Arian 2010, 277.
96  Koopmans 2004, 48. 
97  Notitie van Willem Sandberg, 6 oktober 1938. 

Archief SMA. 
98  Petersen 2004, 18.
99  Roodenburg-Schadd 2004, 62.
100  Tentoonstelling Raadhuisplannen, Stedelijk 

Museum, Amsterdam, 16 februari – 19 maart 
1939. De tentoonstelling kreeg een vervolg 
in Raadhuisplannen op het Frederiksplein, 
Stedelijk Museum, Amsterdam, 10 - 25 april 
1948, opnieuw met ontwerpen voor het 
Amsterdamse raadhuis. 

101  R. Mens, ‘Documenten rondom Le Corbusier, 
1920-1965’, in: Mens, Lootsma en Bosman 
1985, 9-84: 55. 

102  Architectenbureau W. van Tijen en H. 
Maaskant in samenwerking met architec-
tenbureau M. Stam en L. Beese, Raadhuis 
‘Tangent en Radiaal’. Idsinga en Schilt 1987, 66. 

103  Provoost 2014, 69. 
104  Oorthuys 1969, 31. 
105  M. Maaskant, ‘Plan motto ‘Radiaal en Tangent’. 

Architecten M. Stam, L. Stam-Beese, Ir. W. van 
Tijen en H.A. Maaskant”, in: De 8 en Opbouw 
(1940) 7/8, 76-80: 80. 



454454

bijlage

106  R. Mens, ‘Documenten rondom Le Corbusier, 
1920-1965’, in: Mens, Lootsma en Bosman 
1985, 9-84: 55. 

107  Vertaling: “Gewapend met zijn bril onderzocht 
hij de maquettes.” Mens, Lootsma en Bosman 
1985, 56. Geciteerd uit: J. Mieras, ‘Hoog 
bezoek’, in: Bouwkundig Weekblad (1939). 
Onvolledig geannoteerd. 

108  ‘Le Corbusier over raadhuisontwerpen’, in: 
Algemeen Handelsblad, 20 maart 1939. 

109  ‘Stedenbouw. Een nieuw raadhuis voor 
Amsterdam’, in: Eindhovensch Dagblad, 11 
maart 1939. 

110  Arian 2010, 310-311.
111  Architectenbureau M. Stam en L. Beese, 

Paviljoen World’s Fair. Van Thoor 1998, 142-147. 
112  J. Schilt, ‘The return journey from the Soviet 

Union to Holland’, in: Oorthuys en Möller 
1991, 40-43: 42.

113  M. Stam, Interieur Nationaal Luchtvaart-
laboratorium. Idsinga en Schilt 1987, 67. 

114  M. Stam, ‘Wereldtentoonstelling te New York 
1939’, in: Bouwkundig Weekblad (1938) 22, 
184-187: 185. 

115  M. Stam, ‘Toelichting’, in: De 8 en Opbouw 
(1938) 18, 141-146: 142. 

116  ‘Meer openbaarheid! De bouw van het  
Nederlandsch paviljoen op de Wereld-
tentoonstelling te New York’, in: De Groene 
Amsterdammer, 12 maart 1938. 

117  Arian 2010, 311.
118  Leeuw-Marcar 1981, 85.
119  Brief van Alfred Barr aan Willem Sandberg, 

Amsterdam, 3 juli 1938. Archief SMA. Vertaald 
uit het Engels. 

120  Arian 2010, 313.
121  M. Stam, ‘Wat zegt L.A. Zürich 1939 ons?’, in: 

De 8 en Opbouw (1939) 25, 278. 
122  J. Schilt, ‘The return journey from the Soviet 

Union to Holland’, in: Oorthuys en Möller 
1991, 40-43: 43.

123  De tentoonstelling La grande saison de l’eau. 
Exposition international de l’eau in het Grand 
Palais des Fêtes in Luik kwam rond mei 1939 
zonder aandeel van Mart Stam tot stand. Het 
Nederlandse paviljoen was door de tentoon-
stellingsarchitect Henri Pieck vormgegeven. 
Zie ook Leeuw-Marcar 1981, 117. 

124  Architectenbureau M. Stam en L. Beese, 
Paviljoen De trein 1839-1939. Oorthuys en 
Möller 1991, 82. 

125  De trein 1839-1939 1939, 5. 
126  Schriftelijke mededeling van Jos Zijlstra aan 

de auteur, 21 juli 2010.
127  Mondelinge mededeling van Gerrit Oorthuys aan 

de auteur, 4 oktober 2008 en 17 februari 2013.
128  Tischer 1993, 75.
129  De Wit 2004-’05, 2/45. 
130  Architectenbureau M. Stam en L. Beese, 

Paviljoen Internationale Verkehrsausstellung. 
Rümmele 1991, 123-125. 

131  Rümmele 1991, 120.
132  Arian 2010, 279.
133  J. van Adrichem en L. Dosi Delfini, ‘Furniture 

in the Stedelijk’, in: Van Adrichem en De Roode 
2004, 24-88: 39. 

134  Mondelinge mededeling van Willem Sandberg 
aan Ad Petersen, 1975. Geciteerd in: Arian 
2010, 215. 

135  Arian 2010, 214 noot 21. 

21
 
 pag. 242 – 260

1  ‘Mart Stam, Directeur van het Instituut voor 
Kunstnijverheid’, in: De 8 en Opbouw (1939) 
15, 151.

2  Van Adrichem 2001, 229.
3  ‘Notulen van de 110e bestuursvergadering, 

29 maart 1939’. RKD, archief IvKNO. Willem 
Sandberg was bestuurslid van het IvKNO in 
de periode 1936-1961. Archief SMA. 

4  ‘Mart Stam, Directeur van het Instituut voor 
Kunstnijverheid’, in: De 8 en Opbouw (1939) 
15, 151. 

5  Van Rheeden 1989, 96. 
6  Boot 1982, 11.
7  Van Rheenen 1989, 96. 
8  Walter Gropius noemt in 1923 Johann Itten en 

László Moholy-Nagy de voornaamste docen-
ten van het Bauhaus. Gropius 1923, 71. 

9  Architectuurkommentaar 1963, 1. 
10  J. Boterman, ‘Charles Jongejans, Melle + de 

typografieklas: 2 meesters in de typografie + 
52 leerlingen’, in: Boterman 2005, 13-38: 35. 
Geciteerd uit: J. Itten, Tagebuch: Beiträge zu 
einem Kontrapunt der bildende Kunst (Berlijn 
1930). Onvolledig geannoteerd. 

11  Boot 1982, 16.
12  Van Rheeden 1989, 106.
13  Van Rheeden 1989, 105. Er is geen sollicitatie-

brief van Mart Stam bewaard gebleven. RKD, 
archief IvKNO. 

14  Boot 1982, 10.
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97  Máčel 1992, 131-132.
98  Willem Sandberg in een interview met 

Museumjournaal, mei 1963. Geciteerd in: 
A. Lopez Cardozo en A. Stroeve, ‘De wederop-
bouw’, in: Staal en Wolters 1987, 254-259: 256.

99  Boot 1992, 10 noot 9. 
100  Kamp 1984, 55.
101  J. Boterman, ‘Charles Jongejans, Melle + de 

typografieklas: 2 meesters in de typografie + 
52 leerlingen’, in: Boterman 2005, 13-38: 36. 

102  Leeuw-Marcar 1981, 116. 
103  Brief van Gerrit Rietveld aan Willem Sandberg, 

Utrecht, 17 mei 1948. Archief SMA. 
104  Kamp 1984, 58. 

105  J. Boterman, ‘Charles Jongejans, Melle + de 
typografieklas: 2 meesters in de typografie + 
52 leerlingen’, in: Boterman 2005, 13-38: 33. 

106  M. Stam, ‘Wat onze kracht zal zijn: utility-pro-
ducten’, in: Goed wonen (1948) 1, 7-8: 8. 

107  Tafuri 1978, passim.
108  Mondelinge mededeling van Rudy Fuchs aan 

de auteur, 16 juli 2012. 
109  R. Ramakers, ‘Unica, serie, massa’, in: Staal en 

Wolters 1987, 213-228: 215. 
110  C. van Kroonenburg-de Kousemaeker en H. 

Haase, ‘De rol van Sandberg’, in: Stokvis 1983, 
63-94: 68-69.

111  Van Rheeden 1989, 107. 

24
 
 pag. 288 – 303

1  O. Stam-Heller, ‘Chronologie’ 30 (Zürich 1986). 
DAM, archief M. Stam 003-304-008.
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12  Tentoonstelling L’Art d’Aujourd’hui, Rue de la 

Ville l’Evêque 18, Parijs, 1 – 21 december 1925. 
13  Woonadres bij zijn ouders: Julianastraat 58, 

Purmerend. 
14  Woonadres: Maarland 15, Rotterdam. 
15  Tentoonstelling Die Wohnung, vier ver-

schillende locaties in Stuttgart, 23 juli – 31 
oktober 1927, waaronder de reizende Plan- 
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Am Heiderand 2, Dresden. 

39  Woonadres: Erdmannstrasse 48, 
Hohenneudorf, Oost-Berlijn. 

40  Woonadres: Olympiaplein 17II en 17III, 
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41  Woonadressen in Amsterdam: Botticellistraat 
35I per 26 maart 1953; Bakhuizen van den 
Brinkhof 91hs per 29 mei 1958; Henri 
Zagwijnstraat 18/I per 22 november 1961; 
Willem Pijperstraat 63hs per 29 april 1965. 

42  Tentoonstelling wonen & wonen, Stedelijk 
Museum, Amsterdam, 3 juli – 13 september 
1954. 

43  Arcegno. 
44  Hilterfingen. 
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1  His parents: Arie Stam (Zijpe, 2nd June 1864 
– Purmerend, 27th September 1939) and Alida 
Geertruida Stam-de Groot (Purmerend, 12th 
February 1872 – Haarlem, 11th April 1934). 
His elder sister: Catherina Alida Geertruida 
(Cato) Stam (Purmerend 3rd October 1897 – 
Hilversum 16th February 1974). 

2  The Young Men’s Total Abstainers Union 
Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB) 
was established in 1912 and discontinued in 
1950.

3  Residential address: Schoonerloostraat 60a, 
Rotterdam. 

4  Residential address: Augustastraße 4/II, Berlin. 
5  Erste Russische Kunstausstellung (First 

Russian Art Exhibition), Van Diemen Gallery, 
Berlin [no known start or closing dates], 1922. 

6  Lena (Leni) Lebeau, Ermelo 3rd September 
1899 – Amsterdam 12th January 1935. 
Marriage with Mart Stam, Haarlem 7th March 
1922. Divorce: Moscow 14th October 1934, 
confirmed Haarlem 31st December 1934.

7  Die erste Bauhaus-Ausstellung (The First 
Bauhaus Exhibition), school and munici-
pal museum, Weimar, 15th August – 30th 
September 1924. 

8  Residential address: Krähbühlstraße, Zürich. 
9  Residential address: Langgäße 42, Thun. 
10  Grosse Berliner Kunstausstellung (Grand 

Berlin Art Exhibition), Provincial Exhihibition 
Building at the Lehrter Station, Berlin, May-
June 1926. Organised by the November 
Group. 

11  Residential address: 29 rue Perceval, Paris. 
12  Exhibition l’Art d’Aujourd’hui (Today’s Art), 

Rue de la Ville l’Evêque 18, Paris, 1st – 21st 
December 1925. 

13  Residential address: Maarland 15, Rotterdam. 
14  Exhibition Die Wohnung (the Dwelling), four 

separate locations in Stuttgart, 23rd July – 
31st October 1927, among which the travelling 
exhibition Plan- und Modelaussstellung neuer 
Baukunst (Exhibition on Plans and Modells 
pertaining to the new Architecture), that 
visits Rotterdam in April 1928 as a part of the 
Internationale Architectuur Tentoonstelling 
(International Architecture Exhibition). Among 
the other parts are the Internationalen Plann- 
und Modellausstellung (International Plan 
and Model Exhibition) in the City Exhibition 
Halls at the Interims-Theaterplatz, and the 
Hallenausstellung (Indoor Exhibition) in the 
Gewerbehalle-platz and Stadtgarten. 

15  Internationale Architectuur Tentoonstelling 
(International Architecture Exhibiton), organi-
sed by Opbouw (Construct), Restaurant de la 
Paix, Rotterdam, 5th – 26th April 1928. 

16  Jetti Stam, Rotterdam 18th July 1927 - Leiden 
30th July 2010. 

17  Residential address: Burgfeld 145, Frankfurt 
am Main.  
Working address: Neue Mainzerstraße 19/II, 
Frankfurt am Main.

18  Exhibition Der Stuhl (The Chair), organised by 
the city of Frankfurt’s department of Hochbau- 
und Siedlungsbau (High rise and Estate 
building), Kunstgewerbeschule, Frankfurt am 
Main, 10th-31st March 1929. 

19  Exhibition Die Wohnung für das Existenz-
minimum (The dwelling for those in the cellar 
of existence), Werkbundshaus, Frankfurt am 
Main, around October 1929. Patron: CIAM. 
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Execution: city of Frankfurt’s department of 
Hochbau- und Siedlungsbau (High rise and 
Estate building). Relocated as Exposition 
Internationale d’Architecture (International 
Architecture Exhibition), Palais des Beaux 
Arts, Brussels, 22nd November – 5th 
December 1930.

20  2e tentoonstelling architectuur, schilder-
werk, beeldhouwwerk (Second Exhibition of 
architecture, painting and sculpture), Stedelijk 
Museum, Amsterdam, 2nd – 25th November 
1929.

21  Residential address to the May brigade: 
Bolshoi Karetnyi Pereulek apartment, 
Moscow. 

22  Address in Moscow unknown (accross the 
Kremlin). 

23  Charlotte Ida Anna (Lotte) Beese (Reisicht 
(Germany), 28th January 1903 - Krimpen aan 
den IJssel, 18th November 1988. Marriage 
with Mart Stam, Moscow 14th October 1934, 
confirmed Amsterdam 6th August 1935. 
Divorce: Amsterdam 13th January 1943. 

24  Johann Peter (Peter) Beese, born Brno 
(Czechoslovakia), 31st July 1931 – deceased 
Rotterdam, 21 september 2000. 

25  Residential and working adress: Amstellaan 
(nu Vrijheidslaan) 66, Amsterdam. 

26  Exhibition De stoel gedurende de laat-
ste 40 jaar (The chair during the last 40 
years), Stedelijk Museum, Amsterdam, 
15th December 1934 – 13th January 1935. 
Organised by Vereeniging voor Ambachts- 
en Nijverheidskunst (Society for Trade and 
Industrial Art, VANK). 

27  Ariane Ruth (Ariane) Stam, Amsterdam, 26th 
November 1935 – present.

28  Dutch pavillion at the Exposition Inter-
nationale des Arts et Techniques dans la 
Vie Moderne (International exhibition of art 
and techniques in modern life) (World Fair), 
Eiffel Tower – Trocadéro area, 4th May – 25th 
November 1937. 

29  Exhibition Abstracte kunst (Abstract art), 
Stedelijk Museum, Amsterdam, 2nd – 24th 
April 1938. 

30  Exhibition Goedkoope woningen (Cheep 
houses), Westeinde 15, Amsterdam, startdate 
unknown – 4th November 1928. Organised by 
the City of Amsterdam.

31  Exhibition World’s Fair, Flushing Meadows 
Corona Park, New York, 30th April – 31st 
October 1939 and 11th May – 27th October 
1940. 

32  Exhibition In Holland staat een huis (There’s 
a house in Holland), Stedelijk Museum, 
Amsterdam, cancelled. The alternative by the 
same name is held 28th June – 3rd November 
1941. 

33  Exhibition g.k.f. vereeniging van beoefe-
naars der gebonden kunsten (association of 

practitioners of bound art), Stedelijk Museum, 
Amsterdam, 12th January 1946 – end date 
unknown.  
Exhibition Experimenten van wandschilders 
(Mural painters’ experiments), organised by 
GKf, Stedelijk Museum, Amsterdam, 14th May 
– 4th June 1948. 

34  Exhibition Weerbare democratie, volk in 
verzet (Defensible democracy, resisting 
people) Nieuwe Kerk, Amsterdam, 1st – 31st 
March 1946. Organised by Stedelijk Museum, 
Amsterdam. 

35  Olga (Golda) Heller (Safed (now Israël), 9th 
September 1911 – Zürich, between 3th March 
and 31th May 1989, exact date unknown. 
Married to Mart Stam, Amsterdam 24th April 
1946. 

36  P M Piet Mondriaan herdenkingstentoonstel-
ling (P M Piet Mondriaan memorial exhibi-
tion), Stedelijk Museum, Amsterdam, 6th 
November – 15th December 1946. 

37  Residential addresses: Tiergartenstraße 50, 
Dresden, Am Heiderand 2, Dresden. 

38  Residential address: Erdmannstraße 48, 
Hohenneudorf, East-Berlin. 

39  Residential address: Olympiaplein 17II and 
17III, Amsterdam. 

40  Residential address in Amsterdam:  
Botticellistraat 35I per 26th March 1953;  
Bakhuizen van den Brinkhof 91hs per 29th 
May 1958; Henri Zagwijnstraat 18/I per 22nd 
November 1961; Willem Pijperstraat 63hs per 
29th April 1965. 

41  Exhibition wonen en wonen (living and 
living), Stedelijk Museum, Amsterdam, 3rd 
July – 13th September 1954. 

42  Arcegno. 
43  Hilterfingen. 
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1920
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1922
 –  S, ‘Uitbreiding Linker Maasoever’, in: De Maasbode, 16 januari 1922, 179 (derde blad, 

avondblad), 1

1923
 –  Mart Stam, ‘Holland und die Baukunst unserer Zeit’, in: Schweizerische Bauzeiting 

(1923) 15, 185-188; 18, 225-228; 19, 241-243; 21, 268-272; [repliek] 26, 339-340

1924
 – Mart Stam, ‘Kollektive Gestaltung’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1924) 1, 1-2*

 – Mart Stam en El Lissitzky, ‘Die Reklame’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1924) 2, 2 
 – Mart Stam, ‘Modernes Bauen 1’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1924) 2, 4

1925
 – Mart Stam, ‘Modernes Bauen 2’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1925) 3/4, 4 
 – Mart Stam, ‘Modernes Bauen 3’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1925) 3/4, 5
 –  Mart Stam en Hans Schmidt, ‘Der Raum’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1925) 5, 3-4

1926
 –  Mart Stam en Hans Schmidt, ‘Komposition ist Starrheit – lebensfähig is das 

Fortschreitende’, in: ABC – Beiträge zum Bauen (1926) 1, 1-3 
 –  Mart Stam, ‘Op zoek naar een ABC van het bouwen’, in: Het Bouwbedrijf (1926) 11, 378; 

17, 521-524; (1927) 1, 18-20 

1927
 – Mart Stam, ‘Rokin en Dam’, in: Internationale Revue i 10 (1927) 3, 86-88
 –  Mart Stam, ‘Drie woningen op de tentoonstelling te Stuttgart’, in: Internationale Revue 

i 10 (1927) 10, 341-345
 – Mart Stam, ‘Wie bauen?’, in: Bau und Wohnung (Stuttgart 1927), 124-131
 – Mart Stam, ‘Autobus’, in: Internationale Revue i 10 (1927) 6, 206-210
 –  Mart Stam en Hans Schmidt, ‘Komposice a pokrok’, in: Stavba (1927/1928) 6, 85-87 

(vertaling uit ABC, 1926, 1) 
 –  Mart Stam, ‘Das Verkehrszentrum in Rotterdam’, in: Das neue Frankfurt (1928) 9, 166-170
 –  Mart Stam, ‘Das Zusammenbruch der Monumentalität’, in: ABC Beiträge zum Bauen 

(1927/1928) 4, 4
 –  Mart Stam, ‘Fort mit den Möbelkünstler’, in: ABC - Beiträge zum Bauen (1927/1928) 4, 6
 – Mart Stam, ‘Ontwerp watertoren’, in: Internationale Revue i 10 (1927) 12, 428-431

1928
 –  Mart Stam, [geen titel], Catalogus Internationale Architectuurtentoonstelling Opbouw 

(Rotterdam 1928), 19 [‘De moer’]
 –  Mart Stam, ‘Fort mit den Möbelkünstler’, in: W. Gräff, Innenräume (Stuttgart 1928), 

128-130
 – Mart Stam, ‘M-Kunst’, in: bauhaus zeitschrift für gestaltung (1928) 2/3, 16
 –  Mart Stam, ‘Das Verkehrszentrum von Rotterdam’, in: Das neue Frankfurt (1928) 2, 

166-170
 –  Mart Stam, ‘Das Projekt Habermann-Kramer-Moser-Stam’, in: Das neue Frankfurt (1928) 

10, 191-192

Publicaties van Mart Stam 

*    ABC-artikelen zijn anoniem gepubliceerd.  
De hier gegeven toeschrijving is gebaseerd op: 
Van Bergeyk en Máčel 1999, 152-158. 
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