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DenamenvanJan Duiker en BernardBijvoet
zijn onlosmakelijkaanelkaarverbonden. In de
jaren dat zij gezamenlijkeenarchitectuur
bureau hadden, is het altijd onduidelijk geweest
wat preciesdetaakverdelingwasenwieverant
woordelijk wasvoor devormgevingvan een
bepaaldproject. Maarwatwel duidelijk werd, is
dat zij met hun bouwwerkeneenbehoorlijke
bijdrage hebbengeleverdaandeontwikkeling
van demodernearchitectuur.Entoch blijft er
eenmerkwaardig gevoel bestaan. Devraag is of
dat kanwordenweggenomen.

Terwijl Duiker reeds vele keren vol in de schijn

werper van architectuurliefhebbers heeft gestaan,

is het leven en werk van de tweede altijd in de scha

duw gebleven. De redenen daarvan lijken voor de

hand te liggen. Het lijkt erop alsof Bijvoet nooit

meer dan een 'sidekick' van een andere architect is

geweest. Eerst van Duiker, later van de Franse

architect Pierre Chareau en na de oorlog van

Gerard Holt. Van de eerste zijn de belangrijkste

meesterwerken overbekend. De rol die Bijvoet bij

de totstandkoming heeft gespeeld, kan moeilijk

worden aangegeven. Temeer daar Duiker lange tijd

tekeningen nog met beide namen, als een soort

vaste eenheid, ondertekende en dus zelf nog een

erkenning gaf aan de betekenis die Bijvoet voor

een bepaald werk had.

Planontwikkeling
Aan het oeuvre van jan Duiker heb ik zelf recente

lijk nog aandacht geschonken en ook jan Molema

heeft regelmatig over hem gepubliceerd. Daarbij

kwam de rol van Bijvoet naar voren en nu is er van

de hand van Molema en Suzy Leemans een relatief

dik boek verschenen over Bijvoet. Eerder hadden zij

al een boek geschreven over de onbekende archi

tect jan Albarda, die ook hier verschillende keren

wordt genoemd. Hun boek over Bijvoet begint na
een kort voorwoord van Molema waarin hij conclu

deert: "Hoe een en ander verlopen is en of het een
direct van invloed is geweest op het ander blijft

onduidelijk en dat heeft vooral te maken met

Bijvoets onwil om over zijn uitgevoerde werken te

praten en uit te leggen wat precies zijn bijdrage is
geweest." Daarna volgt een korte tekst uit 1926 over

het 'wezen en toekomst der architectuur' uit 1926,

ondertekend door Duiker en Bijvoet. Vervolgens

wordt in ongeveer tachtig pagina's een biogra

fische schets van Bijvoet gepresenteerd en het

laatste, grootste deel is gewijd aan een oeuvre

catalogus, die naar gebouwentype is gerangschikt.

De vele schouwburgen komen aan bod, maar ook

de bouwwerken die hij samen met Duiker had ont

worpen. In alle gevallen wordt op een krachtige

wijze de planontwikkeling aan de orde gesteld,

zodat inzicht wordt verkregen op de wijze en het

waarom van vele veranderingen. Het analyseren

van de verschillende stadia van de plannen is altijd

een sterkte in de boeken van Molema. Meestal

besteedt hij tevens veel aandacht aan de construc

tie van de verschillende projecten. Dat is nu minder

het geval.

Louterendeinvloed
Centraal project in het boek is zonder twijfel het

'Maison de Verre' waaraan Bijvoet heeft gewerkt

nadat hij in 1925 naar Parijs was gegaan. Daar heeft

hij waarschijnlijk ook aan ontwerpen van Robert

Mallet-Stevens en van Eugène Beaudouin en

Marcel Lods meegewerkt, maar het belangrijkst

Het Ter Meulen-paviljoen. Foto Het Nieuwe Instituut, archief Bijvoet

was waarschijnlijk toch zijn relatie met Pierre

Chareau waarover echter weinig bekend is. In de

verschillende boeken over het 'Maison de Verre'

krijgt Bijvoet weinig krediet, terwijl Molema en

Leemans juist willen aangeven dat zijn bijdrage

toch aanzienlijk was geweest en dat vele aspecten
die in dit werk naar voren komen, al eerder in het

werk van Duiker en Bijvoet te zien waren. Wat dit

betreft gaan zij een gesprek aan met de Engelse
architectuurcriticus Kenneth Frampton, die het

gebouw wel erg gemakkelijk geheel aan Chareau

had toegeschreven. De auteurs noemen dat

terecht 'problematisch'. Dat de rol van Bijvoet

tijdens het ontwerpen niet duidelijk uit de verf

komt, had wellicht te maken met het karakter van

de man die weinig geïnteresseerd was in het op

rakelen van het verleden maar meer naar de toe

komst keek. Maar volgens de auteurs had Bijvoet

een 'louterende invloed' op zijn Franse collega.

Veel van de gegevens die Molema en Leemans in

hun boek gebruiken, komen uit interviews en brie

ven van anderen over Bijvoet. Velen hebben herin

neringen opgehaald aan deze 'cher maître' (sic),

een titel die verdacht veel lijkt op de titel die Frank

Lloyd Wright aan Louis Sullivan gaf. De meeste her
inneringen zijn door liefde gedicteerd en duidelijk

gekleurd. Zo schrijft Wim van Elden: "Opdracht

gevers en medewerkers zullen zich Bijvoet blijven

herinneren als de cher Maître (sic), altijd beminne

lijk en hoffelijk, maar fel en onver-zettelijk als het

zijn architectuur betrof. Verbluffend was het gemak

waarmee hij afstand kon nemen van eigen denk

beelden indien gebruikseisen een andere oplossing

vroegen. Indrukwekkend was zijn eeuwige twijfel. .. "

De architectuuropvattingen van Bijvoet blijven

alleen al daarom moeilijk te reconstrueren en

ondanks alle acribie blijft het een ondoenlijke zaak

om precies te omschrijven wat steeds de inbreng
van Bijvoet was. Molema en Leemans hebben een

poging gewaagd en hebben weliswaar veel verras

sende ontdekkingen gedaan en mooi illustratiema

teriaal gevonden, maar of daardoor deze stille

figuur meer uit de schaduw is gekomen, blijft de

vraag. Het boek blijft niettemin een nuttige en

belangwekkende toevoeging aan het onderzoek

naar de moderne architectuur in Nederland en naar

die van jan Duiker in het bijzonder.
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