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DE VORM VAN DE NIEUWE STAD

Pim van Schaik, Publieke werken. Hoeksteen van
de Amsterdamse School r9r5-1935, Uitgeverij
Stokerkade,Amsterdam 2018,
ISBN 978 90 7915 638 2, ill., 288 p., prijs € 24,50.
In het begin van de twintigste eeuw maakte de
Nederlandse samenleving zich op voor grote veran
deringen en ingrijpende vernieuwingen. Niet alleen
in de politiek, maar ook in de kunsten. De gedachte
dat een nieuwe vormgeving de gehele samenleving
kon doordringen en verrijken, kon zowel kunste
naars en architecten als hun critici inspireren.
De gedachte dat er een stijl moest komen voor de
gemeenschap leefde bij velen. Bij veel kunststromin
gen zou de gedachte aan een gemeenschapskunst
ijdel blijven.
De Dienst Publieke Werken van de gemeente

Amsterdam als ontwerper en uitvoerder van grote
aantallen gebouwen, bruggen en andere kunstwer
ken, kon hier echter wel degelijk een bepalende
rol spelen en onderAd Bos als directeur gebeurde
dat tot op zekere hoogte ook.Achter de tekentafels
kwamen architecten die de stad wilden versieren met
eigentijdse vormen.
In 19u stelde Bos Joan van der Mey aan, en al
snel daarop Piet Kramer, die zich al gauw vooral
ging toeleggen op bruggen.Allard Hulshoff,
vanaf 1915 directeur van deAfdeling Gebouwen,
haalde nog meer talenten binnen, waaronder Nico
Lansdorp en Pieter Marnette. Ze ontwierpen ook
straatmeubilair, transformatiehuisjes en veel school
gebouwen. Tegenwoordig zijn we ge:interesseerd ih
de namen van de architecten als individuele kun
stenaars, maar niet zelden ontbraken hun namen of
handtekeningen op de ontwerptekeningen.
Er werd binnen Publieke Werken gewerkt als in
een gemeenschap. Mede door de intensieve onder
linge samenwerking ontstond er inderdaad een
herkenbare stijl. Deze staat bekend als deAmster
damse School. Anders dan in het rationalisme van
Berlage of in de puristische stroming De Stijl, speel
den decoraties binnen deze stroming een belangrijke
rol.
Door de vele ingrepen in de binnenstad en de
belangrijke uitbreidingen, in combinatie met de
Schoonheidscommissies die de vormgeving van de
Amsterdamse School zeer bevorderden, heeft de
Amsterdamse School als geen andere stroming zijn
stempel op de stad gedrukt en die, achteraf gezien,
tot op zekere hoogte inderdaad tot een eenheid
gesmeed. Nog steeds is deze stijl onmiskenbaar
aanwezig op belangrijke punten in de stad voor zover
die zich tijdens het interbellum uitstrekte.
De uitgever, tevens de schrijver, maakte al eerder
een boek over de bruggen van Piet Kramer. In dit
boek komen de belangrijkste en de meest bijzondere
gebouwen van Publieke Werken aan de orde. De
auteur heeft voor dit boek de stad doorkruist om niet
alleen de gebouwen zelf te fotograferen, maar ook
de vele bijzondere details en de toegepaste kunst
werken binnen en buiten, want de kunstopvatting
van deAmsterdamse School liet veel ruimte voor
monumentale kunst. Door de vele foto's is het in alle
opzichten goed verzorgde boek een lust voor het oog.
Gert Eijkelboom, Gerrit Vermeer
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