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Het is een zonnige vrijdagmiddag in september 1977. Voor het Bouwkundegebouw
in Delft staat een bus. Met veertig studenten
en vier docenten gaan we op stap. Het is de
laatste projectmiddag van de eerste week
op Bouwkunde. We gaan naar Rotterdam,
vier projecten bezoeken. Als eerste bezoeken we het Justus van Effen blok in Spangen.
Dit was een zo’n merkwaardige wereld, wat
was dit?
Soms geeft architectuur je een klap voor je kop,
dit was er zo één. Na het bezoek die middag aan nog
drie andere fameuze Rotterdamse projecten, Het Witte
Dorp, Kiefhoek en Vreewijk, was m’n hoofd leeg gemaakt en kon ik opnieuw beginnen aan de studie. Door
een speling van het lot is mijn relatie met het complex
echter daarmee niet ten einde. Na een minder geslaagde renovatie uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw
doen in 2000 de bureaus van Joris Molenaar samen met
mijn bureau mee aan een besloten visieprijsvraag om
het complex te vernieuwen. Het uitgangspunt van het
plan bestaat uit het baseren van de vernieuwing op de
bestaande monumentale kwaliteiten van het complex
in samenhang met de modernste eisen voor wat betreft
wonen en duurzaamheid. De inzending heet dan ook
‘Monument Justus’. Na een periode van stilte vangt het
echte planvormingsproces in 2006 aan. In 2010 start de
uitvoering en op een mooie zaterdagmiddag 8 september 2012, open monumentendag, bezoeken 1500 mensen het vernieuwde Justus van Effen complex. Tot zover
mijn bemoeienis de afgelopen 35 jaar met het Justus
van Effen complex.
Het woningbouwcomplex Justus van Effenblok,
met zijn zachtaardige radicaliteit ziet in 1922 het licht.
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Het blok in de wijk Spangen te Rotterdam, is, in nauw
overleg met de directeur van de gemeentelijke woningdienst Auguste Plate, ontworpen door architect Michiel
Brinkman. Het blok ontleent zijn ‘iconische’ status
vooral aan de ‘luchtstraat’. De op deze manier gemaakte en goed functionerende luchtstraat heeft geen precedenten, in ieder geval niet zo radicaal als in dit blok.
Daarna hebben verschillende projecten in binnen- en
buitenland, met name in de naoorlogse tijd, inspiratie
geput uit het Justus van Effen blok, echter toch allemaal
zonder de directheid en effectiviteit van het origineel.
De luchtstraat staat zeker voor één belangrijk aspect en
dat is de aandacht voor de logistiek, de noodzaak van
het organiseren van de diverse stromen van een woningbouwcomplex met een omvang van in totaal 264
woningen, huisvesting biedend aan meer dan duizend
personen.
Dat was een aspect waarmee de architect
Brinkman vertrouwd was vanuit zijn ervaring als
Rotterdamse industriearchitect. In het ontwerp voor de
meelfabriek aan de Maashaven, vraagt het logistieke
proces van de aan- en afvoer en opslag van grondstoffen, eindproducten, energie, en de organisatie van het
arbeidsproces de volle aandacht. Deze ervaring lijkt te
worden meegenomen naar het Justus van Effen complex. De verschillende stromen zijn ook hier tot in detail doordacht. Met name het samenhangende systeem
van de plaatsing van de twee liften, de zich versmallende en verbredende galerij, het rondlopende circuit
van de bovenstraat en de woningtoegangen aan de
luchtstraat is niet alleen bijzonder ingenieus maar ook
bewust als zodanig ontworpen. Op de bouwaanvraag
tekeningen, de enige bewaard gebleven tien tekeningen van het bureau, is te zien hoe met een pijl de route
van de aankomende en vertrekkende boodschappenEdited by 3 members
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diensten, zoals bakker en melkboer, is voorzien. Dit
geldt echter niet alleen voor de luchtstraat maar ook
voor de energievoorziening, het huisvuil en de verkeersstromen op het maaiveld.
Deze aandacht voor het functionele was kenmerkend voor Michiel Brinkman en zijn bureau. De Van
Nelle fabriek, enkele jaren later ontworpen door Michiel
Brinkman’s zoon Johannes Brinkman en Leendert van
der der Vlugt is hiervan niet alleen een logisch vervolg
maar tevens de apotheose van het Nederlandse functionalisme. Daarbij is de architectuur van het complex
bijzonder rijk en eigen. De ingenieuze massaopbouw,
bijvoorbeeld van de binnenhoeken, de gevelcompositie
van binnen- en buitengevel, de indeling van ramen, de
expressieve betonconstructie met kolommen en balken
en de geïntegreerde plantenbakken en mozaïektegels
van de bovenstraat, de monumentale deuren van de
trappenhuizen, het decoratieve metselwerk en het monumentale badhuis met zijn intrigerende massa, raamvormen en gevelindeling dragen alle bij aan de architectonische schoonheid van het complex.
Maar vertellen deze direct waarneembare en
functionele elementen het hele verhaal. De bekoring
van het Justus van Effen complex lijkt ergens ook diepere lagen van de beschouwer aan te spreken. Het spreken en schrijven daarover is nog niet zo eenvoudig. Al
gauw wordt dat weggezet als speculatief. Dat kan zijn
maar toch wil ik een poging wagen. Het begon met een
observatie van mijzelf van de configuratie van het blok.
In die configuratie las ik de figuur van de moeder. Die
lezing verraste me zo dat ik me ging verdiepen in de
theosofie, een geestelijke beweging waarmee vele intellectuelen, industriëlen, kunstenaars en architecten,
waaronder Michiel Brinkman, zich aan het begin van
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de twintigste eeuw verbonden voelden. Nog steeds bewijzen mijn onderzoekingen niets en misschien nog
belangrijker, wat hebben we er nu aan, kunnen we het
navolgen?
Terug naar het Justus van Effen complex. Het architectonische aspect waarin ik het moedermotief herkende betreft configuratie van het blok. Daarover wordt
in het algemeen gezegd dat Michiel Brinkman twee
smalle bouwblokken samenvoegde tot één groot blok
met het merendeel van de woningtoegangen aan de binnenhof. Dat is waar, maar dit verklaart nog niet de configuratie van de verschillende bouwstroken in het blok.
In Amsterdam, bijvoorbeeld de Spaarndammerbuurt
en Transvaal, wordt tegelijkertijd gewerkt aan grote
bouwblokken, zoals de Zaanhof van Walenkamp uit
1916 en uit de zelfde tijd het Zaandammerplein van De
Bazel. De typologie van deze grote blokken bestaat uit
een dubbele ring met een stedelijke buitenkant en een
binnenring die een open middenruimte omsluit.
Echter de configuratie van het bouwblok van
Michiel Brinkman is anders. De opzet van de bouwstroken is in de langsrichting, de richting van de Justus van
Effenstraat, afgezien van de kromming, symmetrisch
van opzet. Feit is dat de configuratie van bouwstroken
een veelheid van verschillende ruimtevormen oplevert,
van een straatruimte, kleine, middelgrote en grote hoven, met elkaar verbonden door een weldoordacht systeem van architectonisch verbijzonderde poorten en
openingen tussen de bouwstroken. De ruimtewerking
vanuit de noordelijke poort aan de Jan Luykenstraat,
oorspronkelijk de hoofdtoegang tot het complex, bestaat uit een beweging van een nauwe straat ruimte
naar steeds groter wordende hoven, die op een open
manier met elkaar verbonden zijn. Om de straat in het
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Justus van Effenblok, begane grond (1922)

Justus van Effenblok,bovenstraat (1922)
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midden van zijn mogelijke beknellende werking te ontdoen is hier een dwarsstraat gesitueerd.
In de configuratie, de grafiek van bouwstroken
en poorten die deze ruimtewerking opleveren, las ik
op een geabstraheerde manier de vrouwelijke geslachtsorganen. In die zin beschouwd, kan de gladde
straatruimte worden opgevat als schede, de hof voor
het badhuis als baarmoedermond, de grote hof aan
de zuidzijde als baarmoeder en de twee doodlopende
bouwstroken daarin als eileiders. Het badhuis is hierin
het grote warmte brengende hart. En de afwijkende, of
in ieder geval complexe vier doorstekende bouwstroken
aan de noordzijde krijgen in deze lezing betekenis als
schaamlippen. Is het misschien deze moederlijke intimiteit die mensen tot op de dag van vandaag onbewust
aanspreekt? Heeft elke hof sowieso een omvattende,
in zich sluitende, werking, hier in de Justushof is niet
alleen sprake van een complexe sequentie van ruimte
en hofvormen maar ook van een mogelijke betekenis
daarvan op een ander niveau.
Natuurlijk is ook een logistieke logica voor de configuratie van het bouwblok te geven, echter met name
de doorstekende bouwstroken aan de noordzijde, aan
de Jan Luykenstraat en de doodlopende bouwstroken
in de grote hof blijven daarin niet, of in ieder geval
minder, eenvoudig verklaarbaar. Mijn vriend en medestander in de vernieuwingsplannen voor het Justus van
Effen complex Joris Molenaar, zei me dat mijn zienswijze meer over mijzelf zegt dan over het Justus van
Effen complex. Deze lezing is alleen maar speculatief en heeft geen enkele objectieve rechtvaardiging.
Michiel Brinkman, die drie jaar na het gereed komen
van het complex in 1925 plotseling overlijdt, heeft zich
nergens in de zin zoals ik hier beschrijf uitgelaten over
zijn ontwerp.
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Dat kan zo zijn maar het betrekken van symbolische inhouden in het ontwerp is in de tijd van Michiel
Brinkman helemaal niet zo ongebruikelijk. Het ‘flirten’ met dergelijke inhouden, zoals het manlijke en het
vrouwelijke, en materie en geest kwamen aan het begin
van de twintigste eeuw in de kunsten en de architectuur veelvuldig voor. Zo is binnen AetA door Cuypers,
De Bazel, Walenkamp en Lauweriks daarover veel en
heftig gediscussieerd. In dit debat speelt de theosofie
een prominente rol. Veel architecten en kustenaars zijn
voor kortere of langere tijd beïnvloed door deze beweging, waaronder Michiel Brinkman, zijn zoon Johannes
Brinkman en de even wel- als voortvarende industrieel
Cees van der Leeuw, de opdrachtgever van de Van
Nelle fabriek.
Van theosofen kan één ding worden gesteld. Hun
inslag is tegelijk praktisch, gericht op de toekomst
én op esoterische kennis. Een theosoof brengt in het
maatschappelijk leven dingen tot stand maar doet niets
zomaar, denkt daar diep over na. Deze aandacht voor
het welzijn van de gebruikers van gebouwen, de bewoners, lijkt een basishouding in het ontwerpproces van
Michiel Brinkman. In het verlengde hiervan ligt ook
de eerste doelstelling van de theosofie: het bevorderen
van de broederschap tussen de mensen. Je hoeft geen
ingewijde te zijn om in de opzet van het Justus van
Effencomplex met zijn omsluitende hoven en op elkaar
betrokken woningen, een architectonische vertaling
hiervan te zien.
In de theosofie is het naast elkaar zetten, de nevenstelling, van het vrouwelijke en het manlijke een centrale gedachte. Het vrouwelijke wordt in verband gebracht met de stoffelijke natuur en het manlijke met de
vergeestelijkte natuur. Zo staat de horizontale lijn voor
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Achtergevel van het Justus van Effenblok (schets Arjan Hebly)
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het vrouwelijke en de stoffelijke wereld en een verticale
lijn voor het manlijk geestelijke. De begrippen staan in
een eenheid van tegendelen tot elkaar. Vanaf de eerste
regel van de ‘bijbel’ van de theosofie, De Geheime Leer
van Hélène Blavatsky, is deze nevenstelling aan de orde.
De eerste toelichtende zin van Blavatsky op de eerste
Stanza in de Geheime Leer luidt: ‘De ‘Moeder-ruimte’
is de eeuwige, altijd aanwezige oorzaak van alles.’ De
mens, en daarmee ook al zijn realisaties, moeten zich
door en met de stof ontwikkelen tot het geestelijke. Dit
vertaalt zich ondermeer naar de visuele en symbolische
voorstellingswereld van mensen. Want de tastbare wereld is voor een theosoof evenzeer van belang als de
geestelijke wereld. In het Justus van Effencomplex meen
ik, naast de eerder genoemde symbolische verbeelding
van het vrouwelijke in de vorm van het blok, twee andere theosofische thematieken te herkennen, te weten
een symbolische toepassing van kleur in het muurwerk
van de binnengevel en een dynamische spiraalsgewijze,
zogenaamde ‘kundalini’, ordening van gevel en woonruimte.
Kleur is in de theosofie niet alleen kleur op zich,
maar is ook verbonden met inhoud, een gevoelsinhoud.
De auratekeningen van de vooraanstaande theosofen
Charles Leadbeater en Annie Besant uit 1902 zijn expliciete vertalingen van kleur naar gevoelsinhoud.
Beroemd is de kleurenleer van Rudolf Steiner uit 1921.
In Kandinsky’s ‘Uber das Geistiche in der Kunst’ uit
1912 is kleur één van de belangrijkste middelen om
los te komen van de figuratieve voorstelling en door
te dringen tot een dieper kennen van de wereld. In het
werk van architecten als Oud, Rietveld en de ontwerpen van Van Doesburg speelt de elementaire en gereduceerde kleurenwereld van de theosoof Piet Mondriaan
een vooraanstaande rol. Kortom, voor een theosofische
architect is kleur een belangrijk beeldend element.
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In het Justus van Effenblok is met name de kleur
van de binnengevel het meest aansprekend. Deze bestaat uit gele bakstenen, een klein formaat IJsselsteen.
Maar een gemetselde gevel bestaat niet alleen uit baksteen maar ook uit de voeg. Zoals je zou verwachten
zal de oorspronkelijke voeg wel licht of donker grijs
geweest zijn, de kleur van cement. Echter, dit is niet
het geval. De kleur van de oorspronkelijke voegen is
paarsachtig. In het ‘beschermde’ interieur van de twee
gele trappenhuizen is dit nog redelijk goed bewaard gebleven.
Wat kan de kleurcombinatie geel-paars betekenen in relatie tot de kleurenleer. Ten eerste zijn geel
en paars complementaire kleuren in de kleurencirkel.
De combinatie van geel en paars licht levert wit licht
op. Complementair moet dus niet begrepen worden in
de zin van tegenovergesteld, maar in de zin van elkaar
aanvullend. Daarbij is de gevoelsbetekenis van de beide
kleuren ook complementair aan elkaar. Staat geel voor
de zon, het manlijke en het geestelijke, paars staat voor
de maan, het vrouwelijke en de aardse werkelijkheid.
Niet alleen in de kleurstelling maar ook in de materialiteit van het muurwerk gaan het vrouwelijke en het
manlijke samen op. De vervormbare voegen binden
de harde stenen samen tot een sterke dragende en klimaatscheidende muur. Als je het wil zien: een complementariteit pur sang?
In de compositie van de gevels, met name de binnengevel, alsook in de plattegrond en doorsnede van
de woningen is een ander theosofisch principe te herkennen, het Kundalini principe. Kundalini is de aardse expressie van scheppingskracht. Kundalini wordt
gesymboliseerd in één of twee in elkaar kronkelende
rechtopgaande slangen. In een meer vrije verbeelding
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is dit vertaald naar trilling, asymmetrisch ritme, beweeglijkheid en uitbreiding en is dus niet statisch. De
architect Lauweriks ontwikkelde dit principe in de architectuur esthetisch naar een meanderende dynamische vormentaal met een nadruk op een, soms bizarre,
beweeglijke belijning van gevels, interieurs en meubels.
Het Justus van Effen complex heeft twee duidelijk
verschillende gevels: de gevel aan de buitenkant en de
binnengevel. Belangrijk verschil tussen beide is natuurlijk dat nagenoeg alle ingangen van de woningen aan
de binnenhofzijde zijn gelegen en dus niet aan de straat.
De stedelijke buitengevel heeft dan ook een gesloten en
geordend karakter waarvoor de anonieme esthetische
wetten van de architectuur van de stad gelden. De gevels van Oud zijn daarvan een mooi voorbeeld. In zijn
streven naar abstractie is bijvoorbeeld de vorm van een
raam zo min mogelijk uitdrukking van de functie die
erachter zit. In de architectuur van Michiel Brinkman
zie je een andere benadering. In zijn gevel zijn de
woonkamerramen en slaapkamerramen maximaal van
elkaar verschillend. De grote horizontale ‘openbare’
woonkamerramen zijn zo veel mogelijk vlak met het
metselwerk naar voren, naar de straat, geschoven, de
kleine verticale ‘privé’ slaapkamerramen zijn juist iets
naar achteren gelegd.
Als je het weet kan je in de gevel de ordening van
de huizen en de stapeling van woningen aflezen. De
voorgevel heeft daarbij een fraai verticaal gemetseld reliëf. Door deze ordeningen is een bijzonder iriserende,
niet geheel direct te begrijpen gevel ontstaan waarin er
een prachtig evenwicht is bereikt tussen horizontaal en
verticaal. De rij grote woonkamerramen op de tweede
verdieping en de rij kleine slaapkamerramen daarboven smeden het gehele blok op een magistrale manier
aan elkaar.
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Stapeling in het Justus van Effenblok, 1922
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Stapeling in het Justus van Effenblok, 2012
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Het principe van functionele expressie dat aan de
buitengevel zichtbaar is, is aan de hofgevel in versterkte
mate aanwezig. Hiervoor kijken we naar de meest voorkomende standaard stapeling van oorspronkelijk vier
woningen. Deze stapeling bestaat uit twee flats over
één laag met daarboven, aan de bovenstraat, twee maisonnettes over twee lagen. Ten eerste bevinden zich in
dit gevelfragment achttien gevelopeningen, in acht verschillende vormen. Deze zijn alle terug te voeren op de
achterliggende functie. Beeldbepalend is de entreedeur
van de woningen met het kruisvormige keukenraam
daaraan vast, het asymmetrische ‘melkmeisjesraam’.
Maar typerend is ook het vergrote slaapkamerraam onder de bovenstraat. Dit raam met zijn mooie driedeling
is waarschijnlijk vergroot om de onder de bovenstraat
gelegen slaapkamer voldoende daglicht te geven. Door
de uitbouw met daarin de entree van de bovenwoning
en de asymmetrisch doorstekende balkonvloer is de
architectonische complexiteit van de onderwereld sowieso vergroot.
En naast deze elementen zijn er nog de betonnen kolommen, balken, balustraden, met plantenbakken en mozaïektegels, het stucwerk bij het balkon, de
vierkante stortkokeruitgangen en verbijzonderde plint
op het maaiveld en de uitgemetselde ventilatieschachten bovenaan. Op deze manier opgesomd, komt de
vraag naar voren hoe al deze verschillen zijn geordend.
Simpel door symmetrie. Een primaire verticale symmetrieas die in de onderwereld nog is vervormd maar op
de twee bovenste lagen zich in al zijn zuiverheid toont.
De kruisramen bewegen zich spiraalsgewijs rond de
symmetrieas omhoog. Het eerder genoemde vergrote
raam onder de bovenstraat doorbreekt dan bewust de
mogelijke verstarring van de symmetrie. Deze verticale
as is op een krachtige manier doorsneden door de horiEdited by 3 members
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zontale lijn van de bovenstraat. De horizontale en verticale lijn die in de theosofie zo’n belangrijke rol spelen.
En daarmee komen we ook op de plattegrond, de
doorsnede en de stapeling van woningen. In de meest
voorkomende stapeling bevonden zich onder de bovenstraat twee flats over twee beuken. Daarboven op de
bovenstraat zaten in diezelfde twee beuken twee maisonnettes over twee lagen. De eerste vraag is, waarom
schakel je verticaal twee flats op twee maisonnettes en
waarom niet gewoon twee maisonnettes op twee maisonnettes? Voor de logica van de plattegrond en de
doorsnede zou dit veel eenvoudiger en rationeler zijn.
Dit systeem is, denk ik, gekozen om één kwart van de
woningen, de begane grond woningen, geschikt te laten zijn voor mensen die moeilijk ter been zijn en geen
trap kunnen lopen. Als je doordenkt over het huisvesten van een grote groep mensen, ruim duizend mensen in het blok, lijkt dat een heel verstandige keuze.
Voor de doorsnede en de plattegrond van de woningen
veroorzaakt dit wel een complicatie. Hoe stapel je op
een rationele manier twee flats op twee maisonnettes?
Michiel Brinkman loste dit op een onnavolgbaar simpele manier op.
In de plattegronden van het Justus van Effen
complex zijn de functioneel bepaalde ruimten samen
met de entreehal van de woning gecombineerd tot een
compacte eenheid, grenzend aan de binnenkant van de
hof. Vanwege de logica van de leidingkokers zijn in de
stapeling van vier woningen de functionele groep en
de entree van drie van de vier woningen direct boven
elkaar gelegen. De vreemde eend in de bijt is de flat op
de eerste verdieping, de woning direct onder de luchtstraat. Voor deze woning is op de begane grond niet
dezelfde ruimte voor de functionele groep en de entree
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als voor de woning op de begane grond. De ontsluiting van deze bovenwoning is opgelost door de entree
van deze woning in een uitbouw te plaatsen. Vanuit
deze uitbouw leidt een gedraaide trap, door de centrale
bouwmuur heen, naar de entreehal op de eerste verdieping. Deze entreehal is op dezelfde plaats gelegen als
de woning van de begane grond en de woning erboven
aan de bovenstraat. Oftewel, de woningen op alle drie
de verdiepingen kunnen zich, voor wat betreft het bepaalde en het vrije deel van de woningplattegrond, op
precies dezelfde manier ontwikkelen.
Dit systeem, zoals bedacht door Michiel Brinkman,
is uniek en van een weldoordachte schoonheid. Het is
dan ook in de vernieuwingsplannen als uitgangspunt
genomen voor de ontwikkeling van de nieuwe plattegronden. Het geeft de woningen een ruimtelijke
eigenheid die ontkomt aan de standaard. Is in zowel
de spiraalsgewijze ontwikkeling van de gevel rond de
symmetrieas van de middenmuur als de draaiing van
de trap rond dezelfde middenmuur, naast een speels
functionalisme misschien ook het vibrerende ritmische
Kundalini principe te lezen? Het is niet te bewijzen
maar het is in ieder geval ook niet niet te bewijzen.
Maar wat moeten architecten op dit moment met
dit soort bespiegelingen, de herkenning van een vrouwelijke symboliek in de uitleg van het blok, de symbolische verwijzing van kleur en de herkenning van een
spiraalsgewijze ‘Kundalini’ ordening in gevel en plattegrond? Wil ik zeggen dat de theosofie voor de praktijk van nu nog steeds actueel is? Dat moet ieder voor
zichzelf uitmaken. In ieder geval kan je zeggen dat architectuur, naast zijn functionele, economische en beeldende bestaansgrond, ook nog andere, meer intrinsieke
verhalen kan vertellen. Verhalen die misschien aan een
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dieper bewustzijn appelleren, een bewustzijn dat niet
alleen voorbij het eenmalige beeldeffect gaat maar ook
voorbij de taal. Iedereen die de Justushof betreedt ondergaat dat, een wonderbaarlijk onzegbaar gevoel van
welbehagen in combinatie met de eerder genoemde
‘klap voor je kop’? De tragiek van dit stuk is evenwel
dat je het bijna onzegbare niet anders dan toch weer
met de taal probeert te ontrafelen. Want uiteindelijk
gaat indringende architectuur over een taalloos weten.
Voor dit artikel zijn naast het Justus
van Effen complex zelf, de belangrijkste bronnen: Hélène Blavatsky, De

Geheime Leer, 2008, oorspronkelijk
The Secret Doctrine uit 1888 en Marty
Bax, Het Web der Schepping uit 2006.
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