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Een glimp van het vergeten oeuvre van architect G.A.M. Loogman
// Gerrit Vermeer
Onlangs kwam een album van de in vergetelheid geraakte architect Gerardus Alphonsus
Maria Loogman (1892-1976) tevoorschijn uit
een familiearchief.1 Het album, dat ondertussen aan het Stadsarchief is geschonken, bevat
krantenknipsels uit de jaren twintig en dertig
over zijn projecten. In deze tijd verhuisde de
architect van Amsterdam naar een huis aan
het strand van Zandvoort. Loogman ontwierp
in deze periode vooral in de stijl van de Art
Deco en zette zijn eerste schreden in de richting van een meer modernistische aanpak. Na
de oorlog pakte hij de draad weer op vanuit
Haarlem, waar hij tot aan zijn dood woonde.
Hier komt zijn vroege werk aan de orde uit de
periode van het album.

nu eigenlijk was: ‘Was hij een intellectueel?
Een ambachtsman? Een kunstenaar? Een arbeider? Vroeger was hij dat alles ineen en ook
nog een zakenman.’ Vanwege de ambachtelijke achtergrond van de drie lag de vraag voor
de hand, maar uit de schaarse bronnen en
getuigenissen van familieleden die hem nog
hebben gekend, voelde Loogman zich zich
vrijwel zeker vooral ook kunstenaar.
In een korte biografie vermeldde de krant
dat Loogman, de zoon van een timmerman,
het vak van bouwmeester had geleerd op het
bureau van de katholieke architect K.P. Tholens te Amsterdam. Als een belangrijk werk in
Haarlem, waar hij vanaf 1945 woonde, kwam
het Lidotheater (1952) in Haarlem naar vo-

Op instigatie van de kring Kennemerland
van de Bond van Nederlandse Architecten
(B.N.A.) besteedde het Haarlems Dagblad op
23 december 1972 aandacht aan drie tachtigjarige Haarlemse architecten, die, behalve
hun leeftijd, met elkaar gemeen hadden dat
ze als werklieden op de bouwplaats waren
begonnen en zich via studie in de avonduren hadden opgewerkt. Architecten van de
‘oude school’ die geen ‘pasklare architectenopleiding’ hadden genoten, zo kwalificeerde
het dagblad de architecten M.J. M
 uylaert,
W. Groenewegen en G.A.M. Loogman
(afb. 1). Ze ontwierpen niet meer, maar waren nog wel actief in de B.N.A. Deze architectenbond leek het een goed idee van hen een
levensteken te geven. Daarbij liet het dagblad
de ontwikkelingen passeren, die het drietal
in het vak hadden doorgemaakt. In het begin van hun loopbaan deed de architect zoveel meer zelf dan later. Er passeerden steeds
nieuwe stijlen, de regelgeving nam toe en de
techniek werd steeds belangrijker. De dagbladschrijver stelde de vraag wat een architect

Afb. 1. Gerard Loogman op tachtigjarige leeftijd.
Foto Haarlems Dagblad.

6

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

ren en meerdere woningbouwcomplexen. In
Zandvoort, waar hij in het begin van de jaren
dertig was gevestigd, ontwierp hij landhuizen
en flatgebouwen en in grote steden door heel
Nederland, tot in het buitenland toe, winkels.
In de schaarse literatuur over Loogman staat
doorgaans vermeld dat hij tevens optrad als
makelaar. Inderdaad kreeg hij daartoe in 1921
de bevoegdheid.2 Daarvan maakte hij voor
zover bekend slechts enkele keren gebruik. Zo
was hij in 1925 betrokken bij de uitgifte van
grond in erfpacht voor winkels en woningen
in de gemeente Rotterdam.3 Zijn album werpt
een licht op zijn loopbaan als architect tot aan
het midden van de jaren dertig.
Katholieke evenementen
In het begin van zijn loopbaan als zelfstandig architect zocht Loogman aansluiting bij
de katholieke zuil en was hij betrokken bij de
versiering van twee katholieke evenementen,
vermoedelijk onbezoldigd. In juli 1924 versierde hij ter gelegenheid van het Eucharistisch Congres in Amsterdam, de Pieneman
straat met een dubbele classicistische poort
met veertien ronde zuilen, gemaakt van
hout en doek en voorzien van een hemel van
graslinnen. Alles bijeen besloeg dit tijdelijke
bouwsel een oppervlakte van driehonderd
vierkante meter. Daaromheen stonden blauwe ‘randfiguren’ en bakken met bloeiende
planten. De indrukwekkende poort stond
in een buurtje met ruim zevenhonderd katholieke gezinnen, bijgenaamd het Heilig
Land of Papendorp, met woningen van de
Rooms-Katholieke Bouwvereniging Het Oosten.4 In november van hetzelfde jaar verzorgde Loogman de architectonische omlijsting
en de inrichting van de tentoonstelling van
de Rooms-Katholieke Amsterdamse Patronatenbond (T.O.J.A.).5 Voor dit evenement ontwierp hij ook het affiche.6 Voor de inrichting
van de tentoonstelling werkte hij samen met
de bekende glazenier Bogtman uit Haarlem, wat hem middels een ingezonden brief
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op felle kritiek kwam te staan, omdat deze
leverancier niet van katholieke huize was.7
Loogman reageerde furieus op de aantijgingen. In twee replieken liet hij weten dat hij
de glas-in-loodramen voor zichzelf had aangeschaft en zonder kosten te rekenen aan de
tentoonstelling had uitgeleend. Mogelijk was
de kritiek een reden om voortaan aan dergelijke evenementen niet meer mee te werken.
Met Bogtman bleef hij in elk geval hecht samenwerken.
Woningbouw
Loogman hield zich gedurende zijn hele
loopbaan bezig met woningbouw. In 1924
bouwde hij zes losse blokken met etagewo
ningen om een binnenhof, Amstelkade 95105, Maasstraat 1-23, Slingerbeekstraat 2-28
en Churchilllaan 110-132 in Amsterdam
(met twee blokken aan elk van de lange zijden) (afb. 2). Tussen de blokken bevindt
zich steeds een ruime opening. De blokken
die zich kenmerken door een fors dakoverstek in combinatie met een plat dak, zijn als
vroeg voorbeeld van het openbreken van het
bouwblok aangewezen als gemeentelijk monument.8 Alle deuren bevatten loofsnijwerk
met bladeren van uiteenlopende planten en
bomen (afb. 3).
Op Zeeburgerdijk 55-57 staat een woonblok met gelijkvloers een garage, dat Loogman in 1925 bouwde in opdracht van Ge
broeders Paanen’s Transportbedrijf. Dit
bedrijf was gespecialiseerd in vleestransporten, waarvoor de locatie nabij de veemarkt en
het abattoir aan de Veelaan en de Cruquiusweg van belang was. Aanvankelijk werkte het
bedrijf met paard en wagen. De paarden stonden in een stal aan het Zeeburgerpad. Door
de spitsboogvensters en de afgeronde hoeken
aan weerszijden en op de begane grond bij
de portieken kan de gevel gezien worden als
een uiting van de Amsterdamse School. Op
de begane grond bevindt zich nog steeds een
garage. Eveneens in 1925 bouwde hij in Am7
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Afb. 2. Woningbouw aan de Amstelkade uit 1924.
Foto auteur.

sterdam-Zuid Oude IJsselstraat 30-60, Reggestraat 8 en Waalstraat 7.
In 1930 kwam het woningbouwcomplex
Gerrit van der Veenstraat 88-100 (voorheen Euterpestraat), Memlingstraat 15-27
en Albrecht Dürerstraat 16-20, eveneens in
Amsterdam-Zuid tot stand (afb. 4).9 De opdrachtgever was de N.V. Grond en Huizen
Exploitatie Maatschappij Simjet, waarvan
Afb. 3. Snijwerk op een deur van de woonblokken
aan de Amstelkade. Foto auteur.
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Loogman directeur was. Hiervoor schakelde
hij architect A.J. Westerman in, waarmee hij
mogeljik samenwerkte bij het ontwerp. Net
als in Loogmans eerste project vonden hier
ver uitkragende daken toepassing, waar de erkers, die opgaan over de volle hoogte van de
gevel, gemakkelijk onder passen.
Na de oorlog hervatte Loogman zijn activiteiten als architect in 1945 vanuit een
herenhuis in de Anna van Burenlaan 56 te
Haarlem in een woonproject, dat hij voor de
oorlog vermoedelijk zelf had ontworpen.10
Karakteristiek voor deze panden was ook
weer het ruime dakoverstek met daaronder
de erkers.
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Muziekzaal Musis Sacrum
Voor een initiatief voor een gehoorzaal in
Zaandam, dat Musis Sacrum moest heten,
leverde hij in 1926 een aantal schetsontwerpen, waarvan er twee werden afgedrukt in
een onbekend tijdschrift (afb. 5). Loogman
combineerde de toonzaal met andere, meer
lucratieve bestemmingen. Boven de ingang
voorzag hij een torenachtige opbouw met
verticale stijlen, waartussen hoge vensters opgingen. De toren vormde de blikvanger in een
horizontale massa met horizontale vensters
met ruitjes in de vorm van liggende rechthoeken. Aan de Nicolaasstraat bevatte het complex ook garageboxen. Op het gezicht vanaf
de Nicolaasstraat staat nog een slanke toren
weergegeven. Dit ontwerp met duidelijke referenties naar de meer spectaculaire uitingen
Afb. 4. Woningbouw Memlingstraat uit 1930.
Foto auteur.
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van de Amsterdamse School had zeker de
aandacht van de architectuurcritici kunnen
trekken, maar het plan kwam niet tot uitvoering.’11
Winkels voor Presburg
Uit het bekende oeuvre van Loogman komen
vooral winkelontwerpen naar voren. In het
begin van zijn loopbaan ging het daarbij in
veel gevallen om winkels van de firma Presburg. De schoenwinkelketen werd in 1909
opgericht door de Joodse winkelier Salomon
Presburg (geboren 1864). Zijn eerste schoenwinkel onder de naam Presburg opende hij in
1909 in de Oude Doelenstraat 6. Al gauw traden twee van zijn kinderen en andere familieleden toe tot zijn zaak en opende een tweede
winkel op Eerste Oosterparkstraat 184. De
zaak adverteerde vooral met ‘reuzenuitverkopen’ en verkoopacties ‘half voor niet’.12 Al
gauw ging de schoenenzaak er prat op over
een eigen fabriek in Waalwijk te beschikken,
een belangrijk centrum voor de schoenindustrie. Inderdaad was hij in 1917 een combinatie aangegaan met de schoenfabrikant
Adrianus Cornelis Pulles.13 In 1929 telde de
keten vijftien filialen: negen in Amsterdam en
daarnaast vestigingen in Haarlem, Hilversum,
Utrecht, Arnhem, Enschede en Den Haag. In
1935 vierde de keten zijn 25-jarig bestaan met
21 winkels. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw ging de keten op in het schoenenbedrijf Van Woensel.
Het oudst bekende ontwerp van Loogman
voor Presburg betrof de winkel op Ferdinand
Bolstraat 36, het zevende filiaal van de keten,
dat opende in 1923 (afb. 6).14 De winkelpui
met classicistische elementen bleef in grote
lijnen bewaard. De volgende winkel die met
zekerheid aan Loogman toegeschreven kan
worden, verrees in 1927 in de Haverstraat te
Enschede. Het betrof het veertiende fi
liaal
van Presburg. De pui bestaat niet meer, maar
deze ontving een gunstige kritiek: ‘In de
plaats van het oude front is een smaakvol9

2019-1

Afb. 5. Schetsplan voor Musis Sacrum in Zaandam.
Album Loogman.

le en moderne teakhouten pui gekomen. De
stofvrije etalages zijn in den winkel met schitterende glas-in-loodramen afgesloten en de
binnen-decoratie is zeer fraai. Ook de verlichting is geheel naar de eischen des tijds en uit
alles blijkt, dat hier als ontwerper iemand aan
het werk geweest is, die den smaak van het tegenwoordige publiek voor mooie kleuren en
fijne lijnen volkomen kent.’ Aannemer Van
Amerongen en Sluyter uit Amsterdam voerde
het werk uit en de firma Van Wermeskerken,
waarmee Loogman vaker samenwerkte, voerde het artistieke schilderwerk uit. Vermoedelijk leverde Bogtman uit Haarlem het glas-inlood.15 Nader onderzoek zal moeten uitwijzen
of hij in deze jaren niet veel meer winkels
ontwierp voor Presburg.
Het schoenenpaleis Kalverstraat 167-169
Half april 1927 verscheen er een enthousiaste
bespreking van de nieuwe winkel van Presburg in de Kalverstraat in het Centraal Blad
10
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voor Israeliëten, dat vanzelfsprekend een
warme belangstelling had voor dit Joodse bedrijf. In die tijd vormde de Kalverstraat een
belangrijk en toonaangevend winkelgebied.
Presburg wilde hier kennelijk gunstig voor
de dag komen en koos voor een spectaculair
ontwerp (afb. 7). De kop van het artikel luidde, om uitdrukking te geven aan de ambitie,
‘Het schoenenpaleis van de firma Presburg’.
Daaronder volgt een bespreking vol superlatieven: ‘Veel zagen we reeds op het gebied
van winkelarchitectuur, maar wat de firma
S.A. Presburg ons toont in het dezer dagen
te openen filiaal harer schoenenzaken aan
de Kalverstraat, grenst aan het ongelooflijke. Van een paleis te spreken, is wellicht nog
te bescheiden. Eén gebouw van zeldzame
schoonheid, waarbij binnen- en buitenarchitectuur getuigen van een in bijzondere mate
ontwikkeld kunstgevoel. Het zal moeilijk zijn
een zaak aan te wijzen die met zooveel smaak
en tevens op zulk een ingenieuze wijze is ingericht. De bewonderenswaardige, en een eigen cachet dragende architectuur, de heerlijke kleurenharmonie, de kostbare en van een
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hooge opvatting getuigende inrichting der
zaak zullen ongetwijfeld een ieder versteld
doen staan.’16 Een week later pakte hetzelfde
blad nog een keer uit over het schoenenpaleis.
Hierin betoogde Loogman dat het schoenenmagazijn niet duurder mocht zijn dan andere
winkels van deze omvang en dat de schoenenketen hoge eisen stelde aan de etalages
en de inrichting. De spectaculaire voorgevel
bestond uit een wand met tien ribben van gekleurd glas-in-lood, die net onder de daklijst
naar beneden liepen en vlak boven de hoge
begane grond naar achteren bogen om zo
ruimte te laten voor ruime en diepe vitrines,
waarin de schoenen konden worden getoond.
De glaspartij zat ingeklemd tussen imposante
granieten wanden en de daklijst was versierd
met loden ornamenten. Achter de glaspartij zat een tweede wand van glas-in-lood en
daartussen bevonden zich in totaal maar liefst
220 gloeilampen. Als het donker werd, schenen deze lampen door de glazen wand naar
buiten, waardoor de winkel als een kleurige
lampion de omgeving verlichtte. Dit moet een
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spectaculair schouwspel hebben opgeleverd.
De tweede glaswand was zichtbaar vanuit de
verdieping van het winkelmagazijn. Het glasin-lood werd geleverd door de firma Bogtman uit Haarlem, een leverancier waarmee
Loogman vaker samenwerkte.
De damesafdeling bevond zich beneden.
Hier stond een lange rij comfortabele en
kleurige rug-aan-rugzitbanken opgesteld,
waar klanten konden neerstrijken voor het
passen van schoenen. De stellingen waren
weggewerkt in de wand. De verdieping was
bereikbaar via een open, stalen trap en een
lift. Volgens de besprekingen paste Loogman
op de herenafdeling vooral stemmige kleuren
toe. Viel beneden het daglicht binnen door de
vitrines met schoenen, bij de heren bepaalde
het glas-in-lood de sfeer. Het katholieke dagblad De Tijd, dat zich eveneens zeer enthousiast toonde over de winkel, vermeldde nog
dat de glasschilderingen zinnebeelden van
Afb. 6. Ferdinand Bolstraat 36, een winkelpui voor
Presburg uit 1923. Foto auteur.
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Afb. 7. Kalverstraat
167-169, gefotografeerd door J. van Dijk.
Collectie J. van Dijk.
12
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de handel, de scheepvaart, de nijverheid, de
landbouw en de wetenschap bevatten.17 De
kinderafdeling vertoonde een vrolijke gele
tint met in de glas-in-loodramen voorstellingen van bekende kindersprookjes als Roodkapje en Klein Duimpje. Verder roemen de
dagbladen de kleurige friezen aangebracht
door de firma Van Wermeskerken. Op de kinderafdeling vertoonden deze een combinatie
van geel, zwart en goud met leuke voorstellingen. Ook van de diensten van deze firma
maakte Loogman voor winkels overal in Nederland veelvuldig gebruik. Th. Vos uit Haarlem leverde het beeldhouwwerk, waaronder
vermoedelijk ook de loden daklijst. Het album van Loogman bevat een foto van de winkel uit het Vakblad voor de Schoenmakerij en
den Schoenhandel met een handgeschreven
aantekening: ‘Toen deze foto genomen werd,
waren de lichtreclame en bekroning nog niet
aangebracht.’18 Die beschouwde hij kennelijk
als een integraal onderdeel van het ontwerp.
Na een ingrijpende verbouwing in 1959
verdween de bijzondere gevel geruisloos uit
het straatbeeld. Na het succes in de Kalverstraat leverde Loogman nog diverse ontwerpen voor Presburg.
Latere winkels voor Presburg
In 1929 kwam het vijftiende filiaal gereed in
Groningen, op Herestraat 50, naar zijn ontwerp: ‘De ruime entree met groote mahonie-
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houten étalagekasten en een in nieuw zilver
uitgevoerde pui maakt een fraai effect. Het
interieur is eveneens modern ingericht en zoo
gezellig mogelijk gemaakt. De ruimte is zoo
groot, dat tal van klanten tegelijkertijd geholpen kunnen worden.’19
Eerder dat jaar opende er op Spuistraat 32
een filiaal in Den Haag. In 1932 verhuisde dit
naar het nog bestaande pand Spuistraat 11,
eveneens naar ontwerp van Loogman, dat bestaat uit twee bouwlagen met een plat dak. Uit
een beschrijving gemaakt ter gelegenheid van
de opening valt op te maken dat het pand, dat
is aangewezen als gemeentelijk monument,
slechts in de verte herinnert aan zijn vroegere
gedaante:20 ‘De Spuistraat gaat er steeds fraaier uitzien. […]. Nu gaat morgen de firma S.
Presburg er weer haar nieuwe schoenen-magazijn openen. En het mag er wezen. Het kan
zich meten met de meest luxueuse magazijnen, welke er op dit gebied bestaan. Het geheele magazijn is opgetrokken uit beton, met
een voorgevel van geschopeerd [verzinkt]
ijzer, geribd créme glas-in-lood en gepolijst
syeniet [een donker stollingsgesteente]. De 9
meter diepe etalages geven het publiek gelegenheid de verschillende artikelen rustig te
kunnen beoordeelen. Het gebouw ingaande,
ontwaart men allereerst parterre de dames-afAfb. 8. Overtoom 360 met de naam van de
architect in de plint. Foto auteur.
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Afb.9. Zijgevel Stadhouderskade 77 met pui uit
1925. Bouwarchief gemeente Amsterdam.
Afb.10. Snijwerk in de pui van Stadhouderskade
77. Het glas-in-lood lijkt te zijn vervangen (vergelijk
afb. 9). Foto auteur.
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Afb.11. De verdwenen winkel Pieter Cornelisz.
Hooftstraat 81, zoals afgebeeld in het boek
van Wattjes in 1926. Foto Bernard F. Eilers,
Stadsarchief Amsterdam.

ter hooge créme glas-in-lood ramen, welke
met de groene kleur der beschilderingen en
de damast-stofbespanning der plafonds, niet
alleen overdag, maar ook ‘s avonds een ongekende lichttinteling geven. Op de 2e verdieping bevindt zich de pedicure-afdeeling,
zóó volmaakt, zóó hygiënisch, als wij slechts
zelden aanschouwd hebben. Het geheel, met
zijn mooie tegelwanden, wekt reeds vooraf de zekerheid van eerste klas behandeling.
Overigens bevat het gebouw naar de eischen
des tijds ingerichte personeelskamers en kantoren, terwijl nog genoeg ruimte voor goederenopslag overblijft.’21

deeling’ met haar ingebouwde kasten, waarboven damast-bekleedingen in donker mahonieomlijstingen. Het plafond is uitgevoerd in
kunstig bewerkte vakken van rood en goud,
terwijl het in den achtergevel aangebrachte glas-in-lood van Bogtman een bijzondere
lichtspeling geeft. Het uitzicht van deze afdeeling op de binnenplaats geeft een verfijnde bekoring door een omloopende “Laube”
in Italiaanschen renaissancestijl, van geurige
bloemen en hangplanten. Een lift voert ons
naar de eerste verdieping, waar de kinder- en
heeren-afdeeling gevestigd is. Vooral de kinderafdeeling, geheel in gele kleur gehouden
met plafonds in crême en goud, is ingesteld
om den kleinen eenige aangename oogenblikken te bezorgen, vooral door de aanwezige attributen als: aquarium, ponny en ander
speelgerei. De heeren-afdeeling heeft 7 me-

Overige winkels
Als ontwerper van winkels trok Loogman
in die tijd ook andere opdrachtgevers. In
1924 verbouwde hij het hoekhuis Overtoom
360 van een woning tot café met bovenwoning.22 In de enigszins gehavende onderpui
vermeldde hij zijn naam (afb. 8). Een soortgelijke verbouwing voerde hij in 1925 uit op
Stadhouderskade 77, waar hij een winkel met
15
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woonkamer verbouwde tot bar (afb. 9). In
dit hoekpand, dat op enkele kleine ingrepen
na nog in de oorspronkelijke toestand verkeerd, paste hij fijnzinnig snijwerk toe, zoals
dat in meer van zijn ontwerpen voorkomt
(afb. 10).23 Voor Louis Verstryden Delicatessen ontwierp hij in 1923 een winkel op Pieter
Cornelisz. Hooftstraat 81, die verdwenen is.
Het album bevat een afbeelding van deze pui
kort na oplevering, gemaakt door fotograaf
Bernard F. Eilers voor een boek over winkelpuien van de Delftse hoogleraar bouwkunde
prof. J.G. Wattjes uit 1926 (afb. 11).24
Tot de clientèle van Loogman behoorde
in de jaren dertig ook de firma A. van Dam,
een handel in ‘Dames- en Heerenstoffen’, die
in 1917 was begonnen te Haarlem. Voor dit
bedrijf ontwierp hij de in 1931 geopende
winkel in Arnhem (Ketelstraat 40), waarvan
het plaatselijke dagblad zowel de onderpui
als het interieur afbeeldde.25 Donkere, houten kozijnen met veel glas-in-lood bepaalden
opnieuw het beeld van de onderbouw en binnen paste hij, net als in zijn eerdere winkels,
in de wanden opgenomen stellingkasten toe.
In september 1931 opende dezelfde firma een
zaak in Leiden (Botermarkt 10), eveneens
naar ontwerp van Loogman.26 Hij ontwierp
ook de nieuwe winkel in Haarlem, Grote
Houtstraat 8, waarheen de vroegere winkel
in 1932 verhuisde.27 In 1933 volgde de winkel in Utrecht, Lijnmarkt 1928 en in 1934 een
nieuwe winkel op Kalverstraat 172 in Amsterdam.29 De negentiende-eeuwse bovenlichten,
die Loogman hier handhaafde, overleefden
ook latere verbouwingen.
Een de Salamander Schoenen Maatschappij vroeg hem voor een ontwerp van een bestaand filiaal in Amsterdam, dat omzag naar
ene veel groter magazijn. De winkel vormde
onderdeel van een Duitse schoenenketen, opgericht in 1904, met 36 eigen zaken in Berlijn
en ongeveer 2.000 alleenverkopers in de rest
van Duitsland. Voor de nieuwbouw kocht de
keten de twee historische panden Kalverstraat
16
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116-118. Het magazijn, dat in 1931 gereed
kwam, betrof een van de eerste modernistische ontwerpen van Loogman. Als vaker
paste hij een gevelomlijsting toe van donker,
gepolijst syeniet, destijds een populair materiaal (afb. 12). Boven de beglaasde onderpui
ging een vliesgevel op van zes assen, bestaande uit bronzen frames met glas voor de ramen
en bronsplaten voor de borstwering tussen de
twee verdiepingen. Boven de etalages stond in
grote lichtletters het woord SALAMANDER
en midden in de gevel hing een grote lichtbak
over twee verdiepingen met dezelfde firmanaam, bekroond door een rond logo. Tussen
de twee etalages verleende een bronzen deur
toegang tot de winkel.30
Door latere ingrepen gingen restanten van
het vroegere ontwerp schuil achter een nieuwe vliesgevel. In 2018 kreeg architect Kees
Doornenbal van Rappange & Partners Architecten opdracht het pand te verbouwen. Bij
een nadere inspectie trof hij resten aan van de
vroegere pui, zoals fragmenten van de gevelbeplating van syeniet en ijzeren balken. Op
grond hiervan kon hij de vroegere dimensies
van de gevel precies vaststellen. Aangezien
het hier een bijzonder ontwerp betrof, werd
besloten het in ere te herstellen, inclusief de
opvallende, ver uitstekende lichtbak tegen de
gevel. Wellicht komt de reconstructie van de
gevel nog dit jaar gereed.
Problemen met de Schoonheidscommissie
Het eerste album van Loogman eindigt met
een pand waarvoor hij de strijd aanbond met
de Schoonheidscommissie in Leeuwarden.
Die keurde zijn ontwerp voor de nieuwbouw
voor ’t Hoedenhuis op Nieuwestad 116-118
af vanwege de kleur van de bakstenen. De
commissie schreef de architect, om de eenheid in het stadsbeeld te bewaren, een donkere baksteen voor.31 In een ingezonden brief
in een lokale krant verwierp hij de zienswijze
van de commissie: ‘Deze meening is om architectonische zoowel als moreele redenen
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Afb.12. De Salamander op de Kalverstraat uit het
album van Loogman.
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in geen enkel opzicht houdbaar. Architectonisch niet, omdat het stadsbeeld van de Nieuwestad wordt bepaald door eenheden, die
individueel hun eigen en geëigende karakter
weergeven. Hier staat elk huis op zichzelf en
vormt geen onderdeel van een blokkenbouw.
De lijn van het ontwerp in kwestie, de gevel
zelf dus, die goedgekeurd en als vorm zoowel
als silhouet in het stadsbeeld aanvaard. Wat
is nu de beteekenis van de kleur dezer meer
genoemde eenheden in het bovenbedoeld
stadsbeeld? […] Moreel is deze verordening onverantwoordelijk, omdat een winkel-woonhuis een open karakter heeft, licht
en vroolijk van kleur moet zijn. Een bankgebouw daarentegen vereischt uit het oogpunt
van geslotenheid een donkere steensoort.
Een woonhuis in donkere steensoort op te
dringen is een infame leugen, een immoreele
daad. Theoretisch zelfs gaat de verordening
der Schoonheidscommissie buiten haar bevoegdheid, omdat zij geen bouwkunst heeft te
beoordeelen, maar slechts datgene wat buiten
deze categorie staat. Een eerlijke, karaktervolle uitbeelding eener architectonische eenheid
in materiaal dient te worden gerespecteerd.
[…] De gewenschte kleur is bruin-geel en
voor iedere eerlijke oplossing houd ik mij ten
zeerste aanbevolen..’
Kort daarop volgde een lange ingezonden
brief naar aanleiding van een bijdrage over
schoonheidscommissies in het Bouwkundig
Weekblad.32 Loogman zag schoonheid als een
esthetisch begrip, een idealistisch gegeven,
dat door mensen nooit in perfectie te bereiken valt en door een commissie niet beter te
begrijpen en te beoordelen is, dan door de
kunstenaar zelf. Het was juist aan de kunstenaar om de vastgeroeste begrippen te doorbreken, zoals die wellicht in een dergelijke
commissie leefden: ‘Neen, geachte collega,
juist die bouwende protesteerende kunstenaars zijn het die pogen den ijzeren cirkel te
doorbreken, waarin het instituut der Schoonheidscommissie met haar machtsmiddelen
18
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hen zoo machtig insluit. Zij worden gedwongen als redelooze dieren die geen verstand
bezitten mooi te zitten en pootjes te geven.
Neen, geachte collega, hier is geen sprake van
persoonlijke ideaaltjes of van een persoonlijk
belang, maar van een diep innerlijk gevoel,
waarin de kunst Godsdienst wordt en opvoert
tot de hoogst bereikbare volkomenheid, zelfs
tot een Wezen in zich. Waar ik mij tot nog toe
steeds deskundige Schoonheidscommissies
voor oogen stelde, zoo vraag ik weer: „Wanneer is een Schoonheidscommissie deskundig?”’ Uit dit felle betoog blijken ondubbelzinnig de artistieke ambities van Loogman.
Hij stond bekend als een zeer zachtzinnige
persoonlijkheid, maar als het om zijn vak
ging, kon hij ongemeen fel zijn.
In januari 1934 schreef Loogman de aanbesteding van ’t Hoedenhuis uit ‘behoudens
goedkeuring van den gemeenteraad omtrent
de kleur gevelsteen’.33 Het resultaat werd besproken in de lokale pers: ‘Zoals gisteren ook
reeds in een betreffende annonce in ons blad
is vermeld heropent heden de firma Dechesne
aan de Nieuwestad haar hoedenzaak in een
geheel nieuw opgetrokken pand. Naar aanleiding daarvan zijn we gaarne eens een kijkje
gaan nemen om te constateren hoe deze oudste hoedenzaak van Nederland, de zaak is n.l.
reeds 110 jaar oud, zich in haar nieuw gewaad
heeft getoond. En dan kunnen we dadelijk
beginnen met te zeggen dat de Nieuwestad
een belangrijke verfraaiing heeft ondergaan
door de invoeging van een zo mooie onder
architectuur van Ir. G. Loogman, architect te
Zandvoort gebouwde gevel. Wat dat betreft
kan de firma trots op haar nieuw gebouw
zijn.’34 Een andere krant sprak zich in het bijzonder positief uit over de inpassing van de
gevel in de oude binnenstad: ‘Het is een sieraad geworden voor de Nieuwestad. De architectuur van de gevel valt te bewonderen. Zij
past geheel bij het beeld van de binnenstad.
Het interieur is eveneens zeer smaakvol ingericht.’35 Het pand Nieuwestad 118 staat er
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nog, uitgevoerd in een donkere steen, zoals
door de Schoonheidscommissie voorgeschreven. Het is onduidelijk of de schrijver van het
stukje in de krant van het voorafgaande conflict op de hoogte was en of hij dus per ongelijk zout in de wonde strooide. Loogman reageerde in zijn ingezonden brieven te uitvoerig
en heftig, maar etaleerde zichzelf onomwonden als kunstenaar.
Met deze winkel in Leeuwarden eindigt het
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album van Loogman, maar nog niet zijn loopbaan, die zich voor een belangrijk deel ook
uitstrekte na de Tweede Wereldoorlog, maar
dan vooral in Zandvoort en Haarlem. Ondanks zijn ambities is zijn oeuvre grotendeels
weggezonken in de vergetelheid. Voor een
deel had dit misschien te maken met de vergankelijkheid van winkels, een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre. Misschien ook speelde zijn ambachtelijke achtergrond een rol.
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