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Architectuw·
ZORG ALS PRESTIGEOBJ ECT

Met een unieke bravoure bouwden rijke Hollandse burgers
in de 17de eeuw liefdadig11eidsinstellingen. 'Als paleizen',
schreven verbaasde bezoekers. Waarom deden ze dat?
En waar zijn eigenlijk de prestigiellZe bejaardenhuizen
en asielcentra in ónze tijd?
000

Toegangspoort tot het Ellsabeth Weeshuis In Culemborg.

Wleteke van Zeil Foto's Marcel Wogram

Toegang tot het Sint AnnahofJ~ In Lelde.,.

Ingang van het Spinhuis In Amsterdam.

n
oe herken je de
waarden die een
samenleving
boogboudl? Wat
vindt Nederland
belangrijk? Histo
ti Iv ndeloe
komst zuilen er weUich tpasveellater
de helderst blik op hebben. Maar het
hoeft ons ook niet te OIltgaaD_
Misschien de besteeD ee-nvoudig
ste manier om nu een indruk te krij
gen van de waarden die Nederland
belangrijk vindt:: kijk welke gebou
wen met het meeste presLigeworden
neergezet. Prestigieuze gebouwen 
vaak ontworpen doorde'stan:hitects'
Van Nederland-zijn duurén zicht
baar. Opdràchtgeversmaken ermee
duidelijk: wij besteden hieraan meer
geld dan functioneel stIiktnoodzake
lijk. wam we willen dat Iedereen dit
zieL Hlerhechtcn wfjwaardeaan.
10 Nededandrezenio heLeersLe
anderhalve decen nium van de 21ste
eeuw, in weerwil van de kunstbezui

niglngen. bijvoorbeeld spectaculaire
gebouwen In de cultuursector: d
aanbouw van het Stedelijk Museum
Amsterdam en Museum de FUIldatie.
filmmuseum EYE. de aa n· en verbouw
van Rijksmuseum en Maurirshuis, en
de particuliere musea Voorlinden en
MORE. Daar werd niet alleen veel
geld, maarook visueel aandacht aan
besteed: de gebouwen moesten in het
oog springen. Een toekomstig histori
cus kan gerust concluderen; de men
sen van begin21steeeuwvonden rul
tuur nogal belangrijk.
Deoverheid maaktedaamaastdeti
Lel Paleisvan JustJrjewaar meteen kas
teel in heli' in Amsterdam, de Tweede
Kamer(aJ 10 1992) en versch lil ende mi
nisteriesin Den Haagkregen een spec
tacuJajr nieuw uiterlijk metzorgvul
digontworpen gebouwen. Conclusie:
rechtspraak en democratie staan bij
ons in hoog aanzien en darsrralen we
melgrandeurul Dil moeL overtui
gingskracht hebben. De staûons van
Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Den

I laag Cenrraal en Breda kregen opval
lendeontwerpen, die voor retzlgers In
' ënaanblikde plaats en allure bepaalt.
Elk van die staûons is een becltlmerk
voorde stad_ Boodschap: wij Nederlan·
ders ~ijn InnOvatief, wij hebben onze
s01laurenen techn logie op orde.
Er wordt ruimgeld en aandacht be
steed aan publieke gebouwen en
daarbijweegrniecalleen functie,
m~ar evenzeer esthetiek mee bij de
budgetbepallng_Blijkbaarwillen we
ult51ralen dat we hechten aan cul
tUUI, aau rechtspraak,aan ome mfra·
structuuren innovatie.Als Ie er de za-

BlQkbaar willen we uit..
stralen te hechten aan
cultuur en rechtspraak
- maar niet aan zorg

kelijke. ook opvallende architeCTUur
op de Zuidas in Amsterdam bij optelt.
kun Ie nog toevoegen dat ook trots op
economie en handel mel weinig be
scheidenheId word t UitgeStraald.
Maar terugkijkend in de geschiede
nis valt op: er ontbreekt iets in dit lij
tje. Je moet er even je blik voor verbre
den tot de 17de eeuw, maar dan zie je
éèn type publieke geb uwerrdarn u
niet in hetoogspringr:dezorginstel·
Ilngen Weeshuizen, asielopvang, e
jaardentehuizen, verpleeghuizen,
psychlatrlscbe insrellingen, zelf.> ge
vangenlssen.Zeworden welge
bouwd en de interieurs zijn zeker de
laacs[edecennia vaakzorgvuldigge
maakt. meroogvoorkJelnschaJig
beid en de leefwereld van de bewoner.
Maar een bijzonderprestige wnrdter
nietaan gehecht; een Koolhaas. PI de
Bruijn, Hans van Heeswijkof MVRDV
asielopvangzulle nietvin den. Ook
geen bejaardenhws,zdfs geen ZJe
kenhuls. De bouwkunstenaars die

worden ingevlogen alswe ech t iets
will laten zien, zijn afwezig in d
zorgarchitectuw:
Langs deze meetlat bekcl<en, doen
we alç samenleving maar weinig
moeite zichtbaar te maken datzorg
voor hulpbehoevenden een prioriteit
is. Dat we dit willen Uitstralen als on
derdeel van de maat -çhappij. Dat e
hettiberhau pt zichtbaar maken, eer
liJk gezegd. De mensen die bulten de
norm vallen, buiten de geoliede eco
nomlsche motor van de maatschap·
pij. Weeru waarde verpleeghuizen in
uw buurt zijn? Of de asielopvang?
Wat een verschil met de 17de eeuw.
Nooit In de geschiedenis, en nergens
ter wereld, werden metzo veel geld
én oog voor esthetiek zorghuizen ge
bouwdals in de 17de eeuw in Amster
dam. Beroemde (stads )architecten als
J>ieter rost(van het MauritshuiS en
Huis ten Bosch in Den Haag). Hen
drickd Keyser( Westerkerk en Munl~
toren i Amsterdam ) en lieven de Key
(van de Vleeshal en de stadh uisgevel

W O ENSDMr~

Burgerweeshuis (nu A m sterdam
Museum, 1598) - Hendrici< de Keyset
TuchthuIs Lelden (1 598) - A rent van
's Gravesa nde
Van BrouchovenhofJe Lei den (16 31) A rent van 's Gravesande
C4ltt'larlna Gasthuis Goud a (nu

Museum Gouda, 1665) - Piete r Post
Rasphuis Amst rdam (m annentucht
huis. 1663) - Hendrick de Keyser
Amstelhof (nu Hermi tag e, 1681-83) 
Hans Jansz. van Petersom en Elias
Bouman
WalenweeshuIs Ams terda m (n u

Maison Descartes, 1683) - Adriaan
Do rtsman
OUdemannenhuis Haarlem (Halsffiu 
seum, 1607-11) - Pi ter van Campen
Frans Loenenhofje Haarlem (1625) Lieven de Key
HofJe van Nieuwkoop Den Haag
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(1659-62) - Pieter Post
Aalmoezeniersweeshuis Gouda
(1642) _. Pieter Post?
Koninklijk Weeshuis Buren
(nu mw;eum der Koninklijke
Marachaussee, 1613) - Adriaan
Frederickszo<m van Oudendijk.
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Duerd'anne Weeskensnjllgehuyst als
groote Rijkken:
In Amsterdam,leiden, Haarlem, maar
oakin Culemborg, Groningen, Deven
ter, Zaltbommel, Dordrecht - overal1n
de Republiek werd boven matig aan·
dacht en gcld besteed aa n ol rmenzorg.
Deze gt'bouwen bepaalden mede het
nzlen van de steden.Irwerdeu hof
jes gebouwd en oudema.onen- en 
vrouwenhuiZen, weeshuizen en aal
moezeniershuizen -datwaren op
vanghulzen voor niet-gereglstre rden
in de stad ,di bijvoor~el.tl waren op
gepaktvoor bedelarij Vergelijk:baar.
emgsnus, mer de aSlelopvangvan nu,
behal e. dardeze nlel-burge.r.;nlet Wer
den we~gestuurd. Ook met-burgers
hadden het re hrom iocle.sLeden le Ie-
ven. IK aandacht en esLhetiek deden

niet ondervoor dievan stadhuiZen en
gracht npand _Aan liefdadigheids
instf'l1ingen kon Jein de Gouden EeUw
veel prcstlgeonrJenen. Del vorm van
armenzorg Weid cen samen leving
draaiende waartn wt!len, minderbe
dffiden en ouden van dagen licht
Daarder wa(t'n dan ze op dJ t momen t
zijn.
Er is nogeen grool verschil mel nu;
al deze instellingen werden nietge
bouwd ofbewaltl door de regering.
Achter de vele beeldb palende ge.
bouwen voorde Hollandse STeden
~lakg en overheidsgeld. Ook bad de
kerk eI' niks mee te maken: hoechari
talie[ ook, het waren geen kerkelijke
insten ogen. Om op de Amstel hof te
rug re komen; die werd gebouwd uit
degiftvan één rijke koopman, Berent
Helleman, die lijn vermogen speciaal
metde bestanmingvooreen armen
zorgrehul. naliet
Het mee topmer~lijkt!Ï dataJle
'paleizen voorde armen' voortkwa
me.n Uit burgerlijk initiatief. Hetidee
kwam van rijke burgers, het ~ld
kwam van de burgers en bel op
drac tgeverschapwas van de bur
gers. Een gewoonre die zo ver afstaat
van de hedendaagse werkelijkheid
datdegrotevraag rijst: wat was hun
motivaTie?

De Ingang van de Hermitage aan de Amstel. ooit de Ingang van Amstelhof. In 1681 opgeleverd als woonlnsteUing voor arme ouderen,

in Haarlem)werdenaangetrokken
om hoijesvoor gepensioneerd perso
neel of indrukwekkende weeshuizen
te bouwen, grote dichters als Vondel
.en Poe. Hooft kregen opdraehtged ieh
ten te maken vooraan de gevel van
ondermeerde gevangerusen het
weeshlli~ in Amsterdam. De huIdige
Hermitage in Amsrerdam is in 1680
gebouw als reusac tige zorgvoo r

zieningvooranne ouderen en beslaat
een oppervlak langs twee grachten en
de Amstel.
De Hollanders toplen hun wezen
in paletten. schreven toerist n in die
tijd. 'Je zou denken dat hiervorstin·
oen wonen, en nietde verachtelijke,
lelijke vrouwen dreer huizen', schreef
een Duitse reiziger In 1664 overhet
spinhUIS in Amsterdam, de vroU\\fen

gevangen1s waar bezoekers tegen be
talmgmochten "ijken hoe de dames
wol sponnen. tadsbeschrijver
MelchiorFokkens schreefover het
nieuwe Diaconieweeshuis in Amner
dam In 1656:

'Nietoft een wee.çhuys. maeret'1l Prln
een Huis sou wesen._
WijdtluchtfghAmsterdam, waervlndt

Niet alleen het idee,
ook het geld voor
de hulzen kwam van
rijke burgers

Historicus lodewiJkWagenaarwas
jaren!. ng conservator i n het Amster
dam Museum e is onder m er speci
alistop he t gebied va n annenhuizen
mdeGouden Eeuw.
Hij WiJstop een gerucht aan de ge
vel van hel Burgerweeshuis, een van
de oudsle particuliere initiatieven in
Amsterdam enhetgebouwwaar nu
nog heti\msterdam Museum huist.
Waarschijnlijk is het van VondeJ:'Hler
tteurt het weeskind met geduJtij dat arm
is zonder zijne schuit j en in :zijn annot!
mOt't \It'rgaan (indien gij weigert bij te
Slaan! Zo gij gezegen t zijt van G odtj vel~
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V test of proeft op onregelmatige basis.
Van lentewijn to t Fiet sroutes tol vleesvel"langers.

Gevelsteen Spinhuis
(vrouwentuchthuis, Spinhuissteeg,
A m sterd am)
Beel van Cast! gat io, person ificat ie
van boetedoen ing, d ie twee vrou 
wen t ucht igt, doo r Hendrtck de Key-

ser, met de reg els naar P.e. Hooft:
-Schrik niet, ik wreek geen q uaa t
maar dwin g tot g06
Straf is myn hand, maar lieflyk myn
g emoet'

Heilige Geestweeshuis, LIden '
GOD IS DER WEESEN HELPER
'DIe op del' armen noot verstaet
- hem god verlost van alle qvaet
En die den armen m ildfyc geeft
- syn scha t in den h em e! heeft'

Niet aUe lekkers ;s uoorbehouden
aan december. Alhoewel; het hangt
er uan afin welke categorie u ualr.
et heerlijk avondje liS geweest. Sint is ver
t rokken. Enkele pepernoten liggen nog
v rslrooid door de kam er. En de specu 
laas? Is d at nu ook voo rbij of is speculaas m·
middels een koekje voor het hele jaar?
V doet een smaakt est voor de aCht erblijvers
Proevers van ienst zijn Volks ok Onno Kley n
en chocolatier Kees Raat. aangevuld met
Ray mon . van d er Laan n Pepijn van der Waa.
Dat zijn eigen lijk ma nnen van het bier, m aar ze
w ill en hun smaakexperti se ook wel loslaten op
een amandelspeculaasje.

H

Het blijkt dat er speculaa5 Is en speculaas. die
uit de fabr iek en d ie van warme bakkers. N et
zo verwonderlijk. maar dat he verschi l zo groot
zou zijn, is onverwacht. Het pa 1el is het er snel
ov r eens dat drie specu laasjes verdacht vee l
o p e lkaar lijke n. A lle dne zijn ze lIcht van kleur.
hebben ze dezelfde vorm en dezelfde niet al te
speculazige smaak.
Gemiddel , standaard, algemeen en te zoet.
is het oo rdee l. 'Goed gemaakt', aldus Raat.
'Maar het kan leuker',
zegt Kleyn. Het be treft
d e sp eculaasjes van
respectievelijk Jumbo,
Perfekt (hui merk van
Deen) en Albert Heijn,
Het idee dat er ergens
een koe~ fabriek staat
waar ze alle dne van 
daan komen, is niet
Bakker Out
denkbeeldig,
SpeCUlaaSjes,
De andere drie ver
250 gr. 4,95 euro
schillen wel dUidelijk
HEMA
van elkaar 'Biologisch
Speculaasmolens
gevall etje' denkt Raat
250 gr. 1,50 euro
biJ een van de koekjes,
Jumbo
wal hier geen aanbeve
Am andelspeculaas,
ling is. Hij proeft een
400 gr. 1,15 euro
w eipoederachtige
Perfekt
smaak een rare zoet
Ama ndelspecu laas,
stof, en hij ziet aar
400 gr, 1,20 euro
weimg am andelen In
" Albert Helln
het product van Jong 
Amandelspeculaas,
jans. de stadsbakker
400 gr. 1 25 euro
van Amsterdam en om
JongeJans
str'aken (die zich overi 
Speculaasjes
gens niet biologisch
250 gr 4 ,95 euro
noemt) Van e LaaI'
vindt ze niet erg kruidig
en ook Kleyn en Van der Waa zjjn weinig e~
thousiast.

o

o

e

Tot een unanieme nummer 1 kom n de heren
niet, want !let blijkt dat er ook twee catego
rieél specUlaase . ers zijn: degenen die voor de
smaak gaan en degenen die op doo eetfactor
self>cteren . In de eerste categorie scoort de
ama ndelspecuiaas van bakker Out Uit Ouder
ker\< h et hoogste. Out is ook bij de spec Jlaas
keunng van brancheorgan isatie Beko di t jaar
uitgeroepen tot best amand_ lspeculaasbak
ker van Noord-Holland, Va" d,r Laan, Kleyn en
Van der Waa vrnden het een lekker bra koekje
met veel specerijen, ve I geur gebrande aman
deiel i en toch een sub tiele smaak. Alleen Raat
constataert een lëlre v etstof', waardoor dp. spe 
culaas aan je verhemelte blijft p lakken,
Best e k oop zijn t och fabr ie~ skoekjes, van e
HE MA: 250 gram speculaasmolens kost
1,50 euro. Van der Laa n loopt er niet warm voor,
maar Raat is lyrisch. 'De textuur is top, hel maal
zoals-ie moet zijn, b ros mooi dun, hE:lemaal in
balans.' Voor Va n der Waa is het het optimale
dooree speculaasje.
Dat komt d an moo i uit. wan t in de super
markten en HEMA zijn speculaaSjes het hele
jaar door te eten All een de kleinere bakkerijen
houden het op 5 december voor gezi en me t de
speculaas.

pay-Uun Hiu

EJlsabeth WeeshuIs, Cl.llemborg,

Deur Sint AnnahofJe, Lelden.
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troost ons met uw overschot:
'Wat daar staat maakt de modvatle
vandeopdrachtgeve duideliJk',z.egt
Wagenaar. 'Even 'amengevateris na
tUurliJk wel een vader In d~ hemel,
maa rzonder hulp op aarde van men
se.ri die goede gaven doen, schiel het
.....
.....
.. ..•....
....-.......
lIoverten e

niet op. Dat IS de overtuigmgvan de
Hollandse bu rger in de Gouden Eeuw.'
Natuurlijk deden ze hetuitchriste
lIjke plichr LOL naaslenliefde - in hel
chri5telijkgelool isannenzorgveran
kerd.gebaseerd op de Bijbel (Mat
rheüs15), waarin Jezus mensen aan·
moedlgtannen e kleden, hongeri
gen t e voeden, dor 'tigen te ddnken
....... .. .... .....
...
.............

_

. ......
..- ...
... ..... ."
.........
...... ... ... ....
~_

.
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reg ven, vreemdelingen te herber·
gen,lieJcen te verzorgen, gevangenen
te bezoeken en de doden te begraven ,
Maar al In d Middeleeuwen treedtlD
de Nederlanden een secu l!1 nsering
op van de taken,:zegtWagenaar, Het
weeshuis In culemboTgbijvoorbeeJd,
dat nog be~taat (al is het niet meer in
[unctie), werd opgerichtm 1560 uit
de na latenschap van gravin Elisabeth
van Culemborg. die kinderloos tierf.
Ze I letvastJcggen dat hel bestemd
Wrl voordt='rehrteannen' - hetish>t
eerste In Nederland speciaal ge
bouwde weeshuis. Helemaal privé ge
finan lerd: het startkapitaal was
32 duizendgulden. Hel was in functie
tol 1952.
Het ook nog bestaande Brouwt!Ts·
hoije in I Iaarl m werdtn 1457ge

sticht door twee telgen uit een rijke
brouwersfamHie, lacob Huyge
Roeperszoon en KatrlJntje Huyge
Roepersdochter, om het ge~nsi .

neerd pel'9Oneel van hun bedrijf een
goed leven en h~ te gt!vt'n, Gratis, en
met: en uitkering, wekelijks een hall
vat boter en tUrf om te token. twl!
SLO len in de kerkop londag en een
begra fen is bij overlijden. Het prach
tige 5mtAnnahoije in leiden, dat een
l!Î n kapelletje heeft, werd opge
richt in 149l,ookdoorbrouwers,
maar Iliet voorbcJaarcl personeel.
Her was bestemd voor 't..lerUenanne
vroukens van guede laem ende naem'
- c..,naalmoe.shuisdu voo arme
vrouwen.

Maarvoor de nieuwe elit' in de
17d eeuw telden ook andere dl ngen.
Wagenaar:'Bclangrijkerdan hel
chrhtendom was een algemeen aan
vaarde burgerplicht. Noem bet peer
pressure. Je werd erop aange keken als
Ie hel niét deed: Wie rijk was, voelde
de plichl voorde stad le zorgen, naar:
voorbeeld van hetRorneinseSPQR
(' Sc nalUS Populusque Romanus', de
Senaa.Lell bet Volk van Rome)datop
vee gebouwen en tegels staal. Een
ver nrwoording in beeld van het wel
val'Pn in de stad werd vanzelfspre
kend gevonden. KunSl, gebouwen en
gevelstenen en -gedichten hoorden
daarbij
Was hel diln allemaal ijdeltu.tterlf?
Vo een deel zeker, zegt Wagenaar:
, e lak n gaan goed, dus Je doet iets
terug voor de stad en zjjn bevolking,
en dat oe je gratis, dus dat mag je la
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0000 Blom werkt aan de biografie

Hofje van Bakenes, Haarlem
(Bake nessergracht naast 66)
'Ingang van 't g esticht van Dirck van
Baeken es, voor vrouwen acht en
t wee mael ses (T632)'

over Jan Walkers. Voor V houdt hij
daarover een d agboek bil  waarvan
we in zoveel delen de notities
presenteren.

Dit ged icht is een raadsel met twee
uitkomsten.
8 + (2x6) =20 en (8+2) x 6 =60
Het hofje w as namel ijk gebouwd en
ingericht voor t wintig vrouwen
vanaf 60 jaar.

l\1eJnoires van een biograaf

l

I

or
Zó wilde Wolkers leren tekenen, als op de
ansichtkaart die hij kreeg van een
studievriend. Nu te zien in het Rijles.

Gevelsteen met gedicht op Spinhuis, Amsterdam.

Hercules

Segers,
Bemoste
boom,

ca 1625_
otu CoIIl?rT Ie

I<

~ m"$B 'ID

fgelopen woen sdag ging ik naar het Rijks
museum om De bemoste lork van Hercules
Segers te zien.. Net als Ben Ruwlel . de tragische
held uit Wolkers' ro man De perzik van ons(erfellïk~
heid, baande Ik mij moeizaam een weg d oor de toe
risten naar de ingang en do Ide binnen over de ste
nen trap pen. Ik doorkruiste za len vol o bJecten en
schilderijen uit ve rschillende tijden voor ik was waar
ik ;,:lj n m oest. De w aanzin ten top', denkt Ruwjel al
hij verdwaalt in het afmattende labyrin t.

A
EIISIIIbeth Weeshuis, Culemborg.

een zien.' Aan die gewoonte kleefde
zware sodaledruk: wie nieuwin de
elile was, telde meeaJs hij ookee:n
hofje stichtt of op zjjn minst regent
werd tn een weesh uis ofaaJmoeze
niershuis, En daarmee maakten ze
weerredame voor zichzelf. De wees
huizen hingen vol kunsl van tie beste
meesters: Rembrandt, f erdinand 801,
Goven Flinck, Bartholomeus van der
Helst,enzovoort. Regenten lIeten
graag hun betrokkenheid zien.
Net zo veel als de motivatie van de
burgers te maken had merchri5te
lij ke waarden,had het ook met ue
roen nieuwe humamstische Ideeën
van fIIosoof-pollticus-kunslenaar
DirckCoomhert. Hij isdeman door
wie wij vrfjheidsberovingals straf
voor m mtnclen zijn gaan ill~tcllen.
Daarvoor kregen crlmlnclen IIjfstral
fen. Coornherts plan was medemen·
selijk en pragmatisch' straffen waren
humaner,en werkende gevangenen
hadden mete n economi eh een b~
t kentsvoordes,lmenleving.Bov n
dien keerden ze na de SITar ma kkellj
kertcrugopdearbeîd markt.
Daaromwcrdt:'11 In dC17deecuwook
degevangenJssen rot liefdadighfld
gerekend.
Deze maniervan denken drong
ook dooTlor we hu'zen,zt!gt
Wagenaar: 'Ue burgereljte had eralle
baat bij om wezen opgevoed en opge
leid weer af re leveren, zodat ze kon
den werken - vooriliezelide ellte.'En
dus kregen zelfs de armste wezen
van de ongeregisueerde bewoners
In dewecshuizen reken-en taalles.
Het bela.ngvan burger om presti
gleuz instellingen voor hulpbehoe
venden te maken. beslonddus Uit
een mengsel van pl!crpreSSUTl!, chri.s
teliJke plicht, economisch pragma
tisme en publlc relations. Van het al
gemeen belang was hetmaar een
kleine srap naar her eigenbelang: elk
gebouw wa ook reclame voor hen·
zelf
Ad1l bd10eftigen was in elkgevaJ
geen gebrek. Net als nu was de toe
stroom van .lonen tijdens de Repu
bliek grool, mede vanwege religieuze
onderdrukklng en oorlogen in om
ringende landen. Mel de val van Ant
werpen in 1585 werd de SChelde afg~
sloten en koos de scheepvaannieuwe
l'Outes:via Middelburg, maar later

Amsterdams stadswapen op l1et Spinhuis..

vooral ook Amsterdam, De Imnllgra·
Lil' uit alle klassennam spectaculair
toe In een krappe eeuw tijd verzeven·
voudigde de Amslerdamse bevolking
van3G- naar 210 duizend bewoners.
Steden lieten toe wie kon werken.
Maar dat het hier toleramwas is een
fabel, zegtWagenaaI' Her katholiek
geloof moestln schutlkerken worden
beleden en wie niel [Dl til! Publieke
Kerk (zo heett-en de gereformeerden)
behoorde, kon op geen enkele hulp
van overheidsweg Tekenen. 'Spinoza
werd verbannen naaT Rotterdam en
kon weliswaar schrijven, maar zag
ziln economische besraan als hande·
laar ineenstorten.
De zorginsrelHngen waren parricu·
lier, maar her eed lijk be.swur

Hedendaagse
ontwerpers richten zich
bIJ zorgarchitectuur
vooral op de Interieurs

maakte wel veel hefdadigheld moge
lijk - als he tenmirutevan de juisle
gelovigen wds.Andersgelovigen als
de luthersen, Walen, remonstranten,
,oden en kalholieken stJdltlen hun
eigen wees·enzorghUlzen.Hftsted~
lilk bestuur fadlircerde door grond
of gebouwen (~oals om.elb<end~
klao lers) le doner~n ten behoeve
van zorginsLellingen. Regenten van
lorghuizen kregen ook geld uit stede
Ujke boetes en deelden In winsten
van ommige andere illsrelllngen,.l<r
als de schouwburg. Steden maakten
bet privé-in it:ial: lef om zorgarchi ec
ruurte bouwen dus wel makkelijk.
Maarergen:. hield helop.l.n del8de
eeuw werden nog hofjes gesricht 
PieterTeyler, van het Teylers Mu eum,
iseen bekende sdchter in Haarlem
bijvoorbecld.ln de19deeeuw stopt
hetgrOQlSchaligeparticuJlereop
drachrgeverschap. Daarna werden
velJlleeghuilen, weeshuizen, bejaar·
denhU1Z.en,gevangenissen en zieken
huizen zaak van staat en srad. Dat
kwam deels omdat de sreden het geld

voorde gemeenschap gingen behe
ren, het besledingsparroo sloeg om
men de belastingen in de 19de eeuw
toenamen. Belastingdruk en de mate
van vrijgevigheid van rijken houden
vermoedelijk v rband; wie al veel af..
draagt aan de sraat,zal misschIen
minder gauw zeIr[nItladef nemen
voor een heel nieuwewoongelegen
heid voor huJpbehoevenden.
Sinds kort neemt de privatisering
in.dfzorg weertOf. Erzijngeen be
drijven die hun werknemers tot hun
doetl in een prachtig bejaardenhuis
of hofjes ondèrbrengen, laat staan
hen onderhouden Maarer Is doOT
gaans wel veel aandachtvoor nieuwe
publieke plekken al v rpieeghuizen
eUZ1ekenhuuen. Hedendaagse ont
werpers richten zich nadrukkelljkop
interieurs; in zogenoemde 'healing
envlronmt!IJtS' moelen verpleegden
zich veiligvoelen. Ensind 2010 i de
Hedyd'AncoDil prijs voor exceUen k
zorgarchlrffiUur in hetl.even geroe
pen, die nu drie keeT is uitgereikt.
VriJgevigheid uit zich nu In ander
soortigemitiat:Ieven,zoals IOltali en
frankrijk, waar rijke tamIlies de ZOTg
voorerfgoedopzi hnemen.Erzijn
panlculiere initiatieven voorvluchte
llngenhuJp.l.n Rotterdam bijvoor
held heeft Stichring de Verre Rergen
van de rijke ha enfamilie Van der
Vorm honderd huizen gekocht voor
SyrischevluchtelingenfamIlies, en is
le va 11 plan nog hond~d h~egsraal1de
woningen op re kopen met dit doel.
Maar geen bejaardenhwzen als pa
leizen vooralsnog. LodewijkWagen·
aar ziet in de extravagante zorgan:hi
tectuur van de 17de eeuw wel een
voordeel: Ten gebouw kan mensen
zichtbaar maken. Als je nieuwkomers
onderdak biedt in leegstaandE' gevan
genissen,zoals nu onder meer ge
beurt in Doetinchem, Arnhem, Veen·
huizen enAIpben aan den Rijn, welk
signaal geef Je dan alssamenJeving7
Architectuur kan een beJangrijke rol
spelen in de acceptadevan men ·en.'
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Palei zen
voor de armen zorg

KUK VERDER

In de Zuldvlougel van het Rijksmuseum Is nu een
tentoonstell ing e zien van Ilet surreële werk van
Hercules Segers. De mysterieuze. vroeg 17de-eeuwse
Amsterdamse etser en schilder maakte de schitte
rendste berg landschappen . maar reisde zel f nooit
verder dan BrusseL De Alpen stamden uit zijn dro
men. Segers gebruikte zijn fantasie bij het verbeel
den van de natuur. en experi m enteerde "!r lustig op
lo s met kleuren. materialen en technIeken.
Jan Walkers raakte al s 17-jarig e jongen diep onder
de in druk van Segers, Van ee n klasgenoo tje op de
Leidse Avondlekenschool, dat randende ogen en
een bol gezicht nad . alsof tllj steeds beZIg was een
kaars uit te blazen ', kreeg Jan een pren tbriefkaart van
De bemoste lork. HIJkon zijn ogen er niet van afhou
den . Zo wilde hij ook leren tekenen .
'Als Ik de naam Hercu les Segers noem'. schreef
Wolkers VIjf jaar later: In 1947. 111 een brief aan een
vriend, 'rij zen wonderlijke beelden in mij op: heuvels
bestaande ui hersens, in oude, bruine hersenpannen,
de sporen van het ersennetwerk mos. oude hal f
vergane eikema ken, Ih rUIk verrotte blaren. humu6,
zwammen Ook komen fragmenten van gedichten
van Gernt Achterberg in me op. Woorden. dIe het
andschap even onbegrens • de atmosfeer ver!.tik
kend maken. n iet om te ademen voor een levend
wezen.
Het origineel van Sage. s' ets ,5 veel kleiner dan ik
me: had voorgesteld 10 bij 15 centimeter: Fo maat
boodschappenbi iefje. Maa wat. een schilte-ende
verbeeidlllgskr"lcht' De glin!>terend groene lar,k met
melancholiek neerhangende takken zweeft als een
ijle schIm In tintelende roze en hemelsblauwe lucht.
In het typoscript van Terug naar Oegstgeest las il<
een passage dIe Wolkers la r weer schrapte, Hij be
schrijft daarin hoe zijn vader In het begin van de oor
log probeerde zjj('l wegkWiJnende kruidenierswinkel
tje in Oegstgeest te redden door zich aan le sluiten
bij de cooperat le van de Spar En dat zijn zoon vervol
gens de etalage opnieuw mocht inrichren. Want Jan
had Zijn vader ervan kunnen overtuigen dat etaleren
een artistiek b eroep was.
'A ls tegenhanger van het lullige stij ve dennen ·
boompje 0 het langwerpig metalen bord dat aan
de voorgevel boven de w inkelrui t was beve stIgd' ,
scllreef Walkers. 'en Waar stond meer dan tweeên 
tw intighonderd winkels', had ik In het m Idden van de
etalage tegen een pak havermout d e reproducti E': ge
zet van de lorken boDm van Hercules Segers d ie Ik
van mijn Vriend op de Avondtekenschool had gekregen . Mijn vader knikte tevrede n toen hij de eta lage
bekeek, maar d e reproductie moest Ik e t· meteen uit
~1 alen, om d at zo'n vod denboom van oude gord ijnen,
zoal s hij zei, de klan ten verjoeg in pl aats van aantrok:
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