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met bouwkunst. De architect manifesteert zich in deze rol als een kunstenaar,
een bevoorrecht genie, die dankzij een groot talent en diepgaande studie
een gebouw zeggingskracht en betekenis geeft. Daarmee overstijgt het gebouw het persoonlijke en verwerft het als publiek symbool een algemene
geldigheid. Evers vindt de Ring van Wenen hiervan een krachtig voorbeeld
vanwege de monumentale gebouwen in een individuele en historiserende
bouwstijl. Hij waardeert de Weense monumentale bouwkunst omdat deze
door de artistieke vormgeving en perspectiefwerking de ruimte in de stad
vormgeeft en bepaalt. Hierdoor bepaalt de architectuur de hiërarchische samenstelling van de openbare ruimte. De plastische gevels creëren pleinwanden door middel van vooruitspringende hoeken, torens, gevarieerde dakkappen, beeldhouwkunst, erkers, bordessen, loggia’s en doorritten. Boulevards ontlenen hun karakter aan elementen als vijvers, fonteinen, paviljoens
en terrassen, bomenrijen en straatmeubilair. De openbare ruimte voegt zich
rondom deze gebouwen en aankleding. Evers’ esthetische opvattingen sluiten hierdoor aan op het beschavingsideaal van de culturele elite waartoe
hij behoort. Deze beschouwt de architectuur en de stad als een esthetisch
kunstwerk, dat in staat is de stedelingen een algemene beschaving bij te
brengen. De stad is daarmee niet zozeer het resultaat van een bestaande
cultuur, maar vooral de distributeur van een nieuwe stedelijke esthetiek.

Het parlementsgebouw (1874–1884) van architect
Th. von Hansen aan de Ring van Wenen is een voorbeeld
voor Evers’ stadhuisontwerp. Evers stuurt in 1910 hiervan
een foto aan burgemeester Zimmerman.
The parliament building (1874–1884) by architect Th. von
Hansen on the Vienna Ringstraße (Ring Road) stood as a
model for Evers’ city hall design. In 1910, Evers sends a
photo of it to mayor Zimmerman.

DE COOLSINGEL ALS WERELDBOULEVARD

20 Evers 1887. De nieuwe
Beurs van Berlage is in
1903 gereedgekomen op
een gedempte kavel aan
het Damrak met een
breedte van ca. 30 meter.
21 Evers 1909, p. 8-16.
22 Gugel 1902, p. 759-767.
De publicatie uit 1869
kent drie herziene drukken, in 1886, 1902 en
1920.
23 Sitte 1908 (1991), p. 148.
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ders slechts 30 meter. Niet alleen omdat dit voldoende ruimte biedt aan het
toekomstige verkeer, maar vooral omdat dan een boulevard met allure ontstaat die een monumentale omgeving biedt aan de nieuwe Beurs, die aan
het Damrak verschijnt. Hij stelt dat hoewel een nieuwe boulevard de oude
bestaande stad vernietigt, deze dezelfde stad nieuwe schoonheid en allure
verschaft: ‘Deze aanleg [van het Damrak, ES], met den Rokin-boulevard verlengd, zal voor Amsterdam zijn wat de Linden voor Berlijn, de Ring voor
Weenen, de Boulevard des Italiens voor Parijs is; hij zal met de Heeren- en
Keizersgrachten een trits van verkeerswegen in het centrum der stad vormen, waarop Amsterdam ongetwijfeld trotsch kan zijn.’20
Evers kent de Ring van Wenen goed. Hij heeft er in 1882 en 1883 gewerkt
en gezien hoe de nieuwe ringweg van Wenen gestalte krijgt. Schetsen die hij
daar maakt van de monumentale gebouwen langs de Ring, waaronder het
nieuwe stadhuis en het parlementsgebouw, getuigen van zijn diepe interesse en bewondering voor deze architectuur, die volgens hem uitblinkt in een
voortreffelijke toepassing van neostijlen. Ook na zijn terugkeer in Nederland
in 1885 bezoekt Evers Wenen meerdere keren, zoals in 1908 voor het Internationale Architecten-Congres. Naar aanleiding van dit congres publiceert
hij het boekje Over Weenen in 1908. Evers presenteert hierin de nieuwe
rondweg als een prestigieus project van het Habsburgse keizerrijk, waarbij
in en om de Ring een geheel nieuwe stad ontstaat in opdracht van de jonge
keizer Frans Jozef I.21 De Ring zelf bestaat uit een onregelmatige zeshoek
met een breedte van bijna zestig meter. Deze verandering van richting en
het vermijden van een strakke rooilijn leiden volgens Evers tot een natuurlijke afwisseling in het stadsbeeld. Specifiek bewondert hij gebouwen met
hoekrisalieten, omdat die bijdragen aan een schilderachtig en afwisselend
stadsbeeld. Hij roemt hoe aan de Ring monumentale stadsgebouwen, afgewisseld door pleinen en parken, bijdragen aan een driedimensionaal en
indrukwekkend stadsgezicht. De Ring is daardoor niet alleen een verkeersroute, maar ook een verblijfsruimte, een nieuw openbaar interieur voor de
stedelijke elite, die daar graag langere tijd verblijft.

Het concept van vooruitspringende hoeken van het
universiteitsgebouw van architect H.F. von Ferstel aan de
Weense Ring past Evers toe in zijn stadhuisontwerp. Ook
dit voorbeeld brengt hij in 1910 onder de aandacht van
burgemeester Zimmerman.
In his design for the city hall, Evers applied the concept
of the protruding corners of the university building by
architect H.F. von Ferstel on the Vienna Ringstraße (Ring
Road). He also brought this example to the attention of
mayor Zimmerman in 1910.

In het ontwerp van Henri Evers uit 1911 verandert de
Coolvest in een boulevard met het stadhuis in de hoofdrol.
In Henri Evers’ 1911 design, the Coolvest turns into a
boulevard with the city hall in the leading role.

Het Coolsingelplan van Evers (1911) is een synthese van de ambities van
zijn opdrachtgever, zijn kennis van de boulevards in Europese metropolen
en zijn Beaux-Arts ontwerpprincipes. Het ontwerp toont de Coolsingel als
wereldboulevard met een concentratie van stedelijke functies zoals handel
en bestuur. Deze krijgen een plek in grote openbare gebouwen (stadhuis,
postkantoor en later Beurs) van een tot dan toe ongekende schaal en monumentaliteit in Rotterdam. Evers stemt de breedte van de nieuwe boulevard
hiërarchisch af op de omvang en belangrijkheid van de nieuwe bebouwing:
een minimale breedte van vijftig meter vanaf het Hofplein, die oploopt tot
zevenenzestig meter in de richting van het geplande postkantoor en het Van
Hogendorpsplein.
Vanwege de aanwezigheid van grote kantoren langs de Coolsingel ontwerpt Evers een boulevard die geschikt is voor meerdere soorten verkeer
die van elkaar zijn gescheiden en beplant met twee dubbele rijen bomen.
De middenberm is bestemd voor wandelaars en functioneert als een openbaar stadspark met een recreatieve functie. Deze middenberm is beplant
met bomen en wordt onderbroken door fonteinen, pleinen en heeft het Calandmonument met plantsoen als monumentale afsluiting van de zuidkant.
Naast Museum Boijmans ontwerpt Evers een plantsoen, door sloop van de
bestaande bebouwing. Op het Hofplein geeft Evers de achttiende-eeuwse Delftse Poort, die vele stadsbewoners als een obstakel voor het drukke
verkeer beschouwen, de betekenis van een belangrijk monument door de
plaatsing van een vijver omgeven door bomen. De ervoor geplaatste fontein
plaatst de Delftse Poort in de as van de Coolsingel, waardoor een visuele
samenhang ontstaat tussen het Hofplein en de boulevard.
Aan de westzijde van de middenberm ligt een rijstrook bestemd voor
doorgaand snelverkeer, zoals trams, rijtuigen en de toekomstige auto’s. Aan
de oostzijde ligt een rijstrook die waarschijnlijk alleen bedoeld is voor be-

DE STAD ALS KUNSTWERK

De beschrijving van de Weense Ring maakt duidelijk dat Evers de stad
beschouwt als een groot kunstwerk, een opvatting die in de negentiende
eeuw eveneens werd verwoord in invloedrijke handboeken over architectuur en stedenbouw.22 De Ring van Wenen figureert hierin veelvuldig als
voorbeeld van dit type stadsbouwkunst.23 Volgens deze richting geven niet
de ingenieur en de stedenbouwer de stad vorm, maar de architect als artistiek ontwerper. Hij componeert de stad niet zozeer met open ruimte, maar

S TA D H U I S R O T T E R D A M – H O N D E R D J A A R E E N B A K E N I N D E S TA D

D E S C H E P P I N G VA N E E N W E R E L D B O U L E VA R D

41

2

S TA D H U I S R O T T E R D A M – H O N D E R D J A A R E E N B A K E N I N D E S TA D

zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en
Reproductierechten Organisatie), Postbus 3060, 2130 KB
Hoofddorp, www.cedar.nl/pro.
Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een
CISAC-organisatie is
het auteursrecht geregeld met Pictoright
te Amsterdam.
© 2014, c/o Pictoright Amsterdam
Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden
worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact
op te nemen met nai010 uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR
Rotterdam.
info@nai010.com

nai010 uitgevers is een internationaal
georiënteerde uitgever, gespecialiseerd in het
ontwikkelen, produceren en distribueren van
boeken op het gebied van architectuur,
stedenbouw, kunst en design.
www.nai010.com
ISBN 978-94-6208-119-2
www.nai010.com/stadhuisro2erdam
Fotograﬁe Ossip van Duivenbode
© nai010 uitgevers Ro2erdam

