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INLEIDING 

 

Het voorliggende rapport is tot stand gekomen in opdracht van het Bestuur 

van de Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Het gaat om on-

derzoek naar de verbouwingsgeschiedenis van het schoolgebouw aan de 

Emmastraat 56 in Hilversum, dat in gebruik is als International School Hilver-

sum “ Alberdingk Thijm ” ,  één van de achttien locaties voor Voortgezet en 

Primair Onderwijs, die onder de verantwoordelijkheid staan van de Stichting 

Verenigde Scholen.   

De vraag naar onderzoek en de formulering van een waardestelling houdt 

verband met de beoogde uitbreiding van het schoolgebouw en de bescherm-

de rijksmonumentenstatus. Dan is bepaling van de monumentwaarde van 

belang om een goede afweging te kunnen maken tussen behoud en vernieu-

wing van het bestaande. Ook voor de aansluiting van nieuwbouw op het be-

staande en voor de inbedding in de stedenbouwkundige context, is kennis 

en waardering van de historische bebouwing van belang.  

De opdracht is om daartoe per bouwdeel een waardering te geven. In fase-

ringsplattegronden en waarderingsplattegronden zijn de onderzoeksresulta-

ten in kaart gebracht. Bij de waarderingsplattegronden is onderscheid ge-

maakt tussen hoge monumentwaarde, positieve monumentwaarde en indif-

ferente monumentwaarde. Dit om aan te geven in hoeverre ingrepen in het 

gebouw raken aan onderdelen die wel ( hoge monumentwaarde ) , minder 

( p ositieve monumentwaarde ) of niet ( indifferente monumentwaarde )  van 

architectonisch en historisch belang zijn.  

Het eerste hoofdstuk gaat in op het leven en werk van de architect die in 1937 

het ontwerp leverde voor de nieuwe school aan de Emmastraat,  Nicolaas 

Andriessen ( 1892 –  1947 ) . De plaats van dit schoolgebouw binnen het 

oeuvre van Andriessen wordt meegewogen in de bepaling van de monument-

waarde en de daarmee samenhangende waardestelling.  

Hoofdstuk twee gaat in op de verbouwingsgeschiedenis. Uitbreidingen en ver-

bouwingen binnen de school houden steeds verband met de groei van het 

aantal leerlingen, aangegane fusies en veranderingen in het geboden onder-

wijs. Begonnen als eerste Rooms-katholieke Hogere Burgerschool in Hilver-

sum in 1921, werden later andere onderwijsniveaus toegevoegd, waardoor de 

HBS uitgroeide tot een breder Katholiek Lyceum voor ’ t Gooi. Begin jaren 

zeventig werd een nieuwe locatie betrokken aan het Laapersveld, ontworpen 

door architect Haffmans. De school heette toen al Alberdingk Thijm College 

( A TC ) , verwijzend naar de prominente katholieke schrijver en voorvechter 

van de katholieke emancipatie, Josephus Albertus Alberdingk Thijm ( 1820 –  

1889 ) . De naam is behouden voor de locatie aan de Emmastraat en toege-

voegd aan de in 1995 opgerichte Stichting Verenigde Scholen. 

Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden, dat onderdeel is van Van Hooge-

vest Architecten, heeft deze studie uitgevoerd en is verantwoordelijk voor het 

onderzoek, de verslaglegging en de waardenstelling. Dankbaar is gebruik ge-

maakt van de kennis van Rob Marx, die een publicatie over Andriessen in 

voorbereiding heeft, welke onderdeel zal worden van een reeks nog te publi-

ceren boeken over minder bekende Hilversumse architecten.  

Voor een beschrijving van de architectuur van de Alberingk Thijm wordt ver-

wezen naar de redegevende omschrijving van de RCE ( Rijksdienst voor Cul-

tureel Erfgoed ) , die als bijlage is toegevoegd aan dit rapport.  

 

Juni 2010 
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NICOLAAS ANDRIESSEN 

 

Biografische gegevens 

Nicolaas Ignatius Maria ( Nico )  Andriessen werd geboren op 27 mei 1892 in 

Hilversum in een Rooms-katholieke architectenfamilie. Hij was het jongste kind 

van Geertruida Hendrica Calis en Piet Andriessen die samen nog twee zonen 

en twee dochters hadden. Vader Piet Andriessen was gemeentearchitect van 

Hilversum van 1888 tot 1914 en werd opgevolgd door architect Willem Marinus 

Dudok, die een grote invloed zou hebben op het werk van Nico Andriessen.  

Er is nog niet veel gepubliceerd over het werk van Andriessen. Zijn archief is 

verloren gegaan en publicaties van zijn hand zijn niet bekend.  

Andriessen volgde zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Tee-

kenonderwijs in Amsterdam. In 1910 ontving hij een Acte van bekwaamheid 

Middelbaar Onderwijs in rechtlijnig tekenen en bouwkundig tekenen aan scho-

len voor opleiding van technici. In 1914 tot 1915 werkte hij enkele jaren als 

opzichtertekenaar bij de afdeling Publieke Werken in Amsterdam. In 1916 

volgde nog een acte, maar dan met de bevoegdheid voor allerlei soorten scho-

len. Via mondelinge overlevering wordt verteld dat Nico zijn opleiding tot archi-

tect kreeg bij H.P Berlage. In een publicatie over de school de Wilge ( vm. 

Gertrudisschool ) , die hij ontwierp in 1929, staat vermeldt dat hij samen met 

A.J. Kropholler bij Berlage in de leer was.¹ Invloeden van Berlage en de Am-

sterdamse School zijn in de scholen en villa ’ s van Andriessen goed te zien.  

In 1919 wordt in het Vakblad voor de Bouwambachten vermeld dat N.I.M. An-

driessen en J. van der Hurk sinds 1 maart 1919 vennoten zijn van het architec-

tenbureau Nic. Andriessen & Johs van der Hurk. Aangenomen mag worden 

dat zijn bureau in dat jaar is opgericht.  Nicolaas Andriessen (1892—1947). Foto beschikbaar gesteld door de familie 
Andriessen. 
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Dat is een jaar voor zijn huwelijk met Anna Maria van den Hurk. Nog uitge-

zocht zou kunnen worden in hoeverre er een familieband was tussen zijn 

vrouw en zijn compagnon. Van dit architectenduo is alleen een woningbouw-

project in opdracht van de Rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Jo-

zeph in Baarn bekend uit 1921. Daarna zette Andriessen het bureau voort on-

der eigen naam. In 1925 overleed zijn vrouw, twee jaar later hertrouwde hij 

met Joanna Maria Elisabeth Sickman met wie hij vier zonen kreeg. De derde 

zoon Nico Andriessen jr. trad ( 1932—2000 )  als bouwkundig tekenaar en 

ontwerper enigszins in de voetsporen van zijn vader. Nico Andriessen behoor-

de in Hilversum tot de Rooms-katholieke elite en vond zijn opdrachten binnen 

dit circuit. Hij was een veelzijdig mens met een brede belangstelling en zocht 

ook verwantschappen buiten de eigen kerkgemeenschap. In 1947 overleed hij 

op 55-jarige leeftijd aan een hartfalen.   

 

Oeuvre  

Het belangrijkste deel van zijn oeuvre ontwierp Andriessen in Hilversum. Soms 

werkte hij samen met andere architecten. Zijn werk omvat arbeiderswoningen, 

scholen, villa ’ s, twee kerken, gemeenschapsgebouwen en enkele winkelpan-

den. Van zijn fabrieksgebouwen zijn geen voorbeelden bewaard gebleven. 

Buiten Hilversum ontwierp hij arbeiderswoningen in Enschede, een gemeen-

schapsgebouw in Driebergen, een kantoorgebouw in Venlo en de Willibrordus-

kerk en een school in Veenendaal. 

 

volkswoningbouw 

In de ruim 27 jaar dat Andriessen actief is geweest als architect in Hilversum 

heeft hij voor het Rooms-katholiek Centraal Armbestuur en de Rooms-

katholieke Volkswoningbouwvereniging Sint Joseph ruim 600 arbeiderswonin-
1936, 21 arbeiderswoningen aan de Veenshof, Nachtegaalstraat en Pelikaan-
straat Hilversum, in samenhang met de Josephkerk. 

Woningbouwcomplex Enschede 1923, ontworpen door Andriessen in samenwerking  
architect J.H. Sluymer (1894-1979) uit Enschede. 
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gen ontworpen.² Vanaf 1921 tot aan 1940 was hij als opvolger van H. Nieu-

wenhuijsen, met wie hij ook heeft samengewerkt, de vaste architect van 

Volkswoningbouwvereniging St. Joseph. Een vroeg voorbeeld binnen deze 

categorie, is het woningbouwproject in de Elektrobuurt in Hilversum, bestaan-

de uit 113 arbeiderswoningen. Naar de aard van de opdracht en het beschik-

bare budget, zijn het sobere huizen van twee bouwlagen met traditionele kap-

vormen. De kappen zijn met pannen gedekt en de gevels in schoon metsel-

werk, zijn onversierd en hebben een regelmatige gevelindeling. Het groepje 

woningen aan de Veenshof ( zie afb. p.5 ) , in 1936 ontworpen in samenhang 

met de Sint Josephkerk, is qua architectuur het meest bijzonder te noemen. 

Hier zijn de entrees van de 21 arbeiderswoningen fraai geaccentueerd via 

hoger opgetrokken geveldelen met zadeldakjes en ronde raampjes boven de 

entrees. De getoogde vensters en de zadeldakvorm met gemetselde geac-

centueerde topgevels getuigen van invloeden vanuit de Delftse School.  

De Josephkerk ( 1936 )  is de enige kerk die Andriessen in Hilversum heeft 

ontworpen en is evenals de bijbehorende woningen ontworpen in de stijl van 

de Delftse School. In 1994 is de kerk buiten gebruik gesteld en naar ontwerp 

van architectenbureau Jonkman en Klinkhamer verbouwd tot appartementen-

complex. 

 

villabouw 

Verder ontwierp Andriessen in Hilversum ongeveer 14 villa ’ s en verschillen-

de woonblokken voor particulieren. In de architectuur van deze villa ’ s kon hij 

mede door de ruimere budgetten en wellicht minder traditionele particuliere 

opdrachtgevers een meer eigen stijl ontwikkelen, waarin de verschillende in-

spiratiebronnen van waaruit hij ontwierp duidelijk herkenbaar zijn. Als inspira-

tiebronnen kunnen worden genoemd: Berlage, de Amsterdamse School, 

Volkswoningbouw in de Electrobuurt Hilversum met in totaal 113 arbeiderswonin-
gen, ontworpen door Andriessen in 1922—1926. Onder Ohmstraat 20. 
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1936 Sint Josephkerk met pastorie, verbouwd en herbestemd tot ap-
partementencomplex, Hilversum 

Frank Lloyd Wright, Willem Marinus Dudok en in zijn latere oeuvre ook invloe-

den vanuit de Delftse School. Invloeden van Frank Lloyd Wright met een sterk 

horizontale gevelgeleding, grote overstekken en lage kapvormen zijn herken-

baar in de villa aan de Laapersweg 24. Stijlkenmerken van de Amsterdamse 

School met bijzondere architectonische elementen, zijn te zien in een villa aan 

dezelfde weg, nummer 14. De invloed van Dudok in zijn villabouw is zichtbaar 

door gebruik van stalen ramen, het toepassen van een decoratieve tegelbekle-

ding op constructieve onderdelen en de combinatie van variërende bouwvolu-

mes ( Laapersweg 1 ) , maar traditioneler dan Dudok door het gebruik van 

schuine kapvormen in plaats van platte daken. In zijn eigen woning 

( L aapersweg 3 )  is een duidelijk invloed te zien van de Amsterdamse 

School, onder andere door een expressionistisch gebruik van raamtypen. Het 

huis is later in het interieur sterk verbouwd. In de villabouw van Andriessen 

komt zijn belangstelling tot uitdrukking voor verschillende bouwtradities. De 

villa ’ s verschillen onderling sterk in vorm en architectonische detaillering.   

 

scholen 

Van zijn hand zijn in Hilversum vier scholen bekend. De Cuneraschool aan de 

Kamerlingh Onnesweg 2 uit 1928, ontworpen als katholieke kleuterschool en 

nu dependance van de Nassauschool ( PC basisonderwijs ) . De Gertrudis-

school aan de Cornelis Drebbelstraat 64 uit 1929, een lagere school voor 

meisjes, nu Rooms-katholieke Basisschool De Wilge. Het schoolgebouw is 

ontworpen in samenwerking met architectenbureau H. Nieuwenhuijsen & Co 

en later verbouwd en uitgebreid met een kleuterschool. De Catharinaschool 

aan de Groest 95, in 1931 ontworpen, langere tijd Rooms-katholieke MULO, 

later gefuseerd met het Alberdingk Thijm College en nu herbestemd tot appar-

tementencomplex voor jongeren. De vierde school is de huidige International 

1927 Laapersweg 3, woonhuis van architect Andriessen zelf, Hilver-
sum 
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School Hilversum, Alberdingk Thijm, ontworpen als Rooms-katholiek Lyceum 

voor ’ t  Gooi in 1937.  

 

Van deze vier scholen is de Alberdingk Thijm een van de twee scholen voor 

voortgezet onderwijs die Andriessen ontwierp. In die zin neemt de school aan 

de Emmastraat een vrij unieke plaats in binnen het oeuvre van Andriessen. 

Met de hoge samengestelde kappen is er sprake van een grotere monumena-

liteit dan bij scholen voor lager onderwijs het geval is. In de architectuur van 

alle vier scholen zijn bijzondere stijlkenmerken van Berlage en de Amsterdam-

se School zichtbaar. De Alberdingk Thijm neigt het meeste naar de Delftse 

School door de toepassing van ronde stalen ramen en de hoog opgaande 

kappen, maar toont ook duidelijke stijlinvloeden van Dudok en de Amsterdam-

se School.    

 

1931, vm Catharinaschool, aan de Groest 95. Het was een Rooms-
katholieke MULO, later gefuseerd met het Alberdingk Thijm College. De 
school is verbouwd tot appartementencomplex voor jongeren.   

1928, Sint Cuneraschool, vm kleuterschool aan de Kamerlingh Onnesweg 2. 1929, Gertrudisschool aan de Cornelis Drebbelstraat 64, vm lagere school voor meis-
jes, later verbouwd en uitgebreid met een kleuterschool.  
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VERBOUWINGSGESCHIEDENIS 

 

voorgeschiedenis 

In 1921 kreeg Hilversum haar eerste katholieke Hogere Burgerschool, die 

werd ondergebracht in een negentiende-eeuwse villa aan de Emmastraat, 

nummer 56. De villa werd door de katholieke kerkbesturen gekocht van Jonk-

heer J. Hora Siccama van de Harkstede en zij verhuurden het voor 5400 gul-

den per jaar aan de nieuw opgerichte ‘ Stichting R.K. Lyceum voor ‘ t  Gooi ’ .  

De H.B.S. was in eerste instantie bedoeld voor jongens, die afkomstig waren 

uit de middenstand en de arbeidersklasse en had aanvankelijk 36 leerlingen. 

Het leerlingenaantal groeide snel en al in 1922 moest er worden uitgebreid. 

Naar ontwerp van architect A.H. Wegerif ( 1888 –  1963 )  werd in de achter-

tuin van de villa een fors houten gebouw neergezet voor acht lokalen en een 

gymnastieklokaal. Een jaar later werd een houten verbindingsgang gemaakt 

tussen de villa en de achtergelegen nieuwbouw. In januari 1931 brandde het 

gymnastiekgebouw uit en omdat de houtbouw niet voor dergelijke calamiteiten 

was verzekerd, verkeerde de school in zwaar weer. Ondanks de economische 

crisis van de jaren dertig en de eigen financiële problemen heeft het Bestuur 

toch geld bijeen weten te brengen voor nieuwbouw van twee lokalen. Voor het 

ontwerp tekende de Hilversumse architect Nico Andriessen. Het was een een-

voudig gebouwtje met een door pannen gedekte schildkap, opgetrokken op 

de fundamenten van het afgebrande gymnastieklokaal. In het Streekarchief 

Hilversum is de ontwerptekening bewaard gebleven en de historische foto 

( r echtsboven )  uit het jubileumboek van 1985 geeft een goed beeld van de-

ze eerste betrokkenheid van Andriessen bij de uitbreiding van de katholieke 

H.B.S. in Hilversum. De houtbouw moet gezien worden als een tijdelijke op-

Linksboven: de plattegrond van de nieuwbouw uit 1922 naar ontwerp van A.H. Wegerif. 
Rechtsboven: foto van de in 1931 aangebouwde lokalen na de brand, naar ontwerp van  
N. Andriessen met onder de daartoe gemaakte ontwerptekening.  
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lossing. Tegelijkertijd ontwierp Andriessen ook een veel uitgebreider plan voor 

vervangende nieuwbouw, die op de plaats zou moeten komen van de in 

slechte bouwkundige staat verkerende villa. De nieuwe vleugel parallel aan de 

Emmastraat was voorzien van een haaks en in het midden daarop aansluiten-

de tweede vleugel op het achterterrein. Dit plan ging niet door, niet alleen van-

wege de economische crisissituatie, maar ook vanwege de kritiek van het Be-

stuur. Men vond de T-vormige plattegrond van het gebouw een ongunstig ef-

fect hebben op de economische indeling van het achterterrein. In 1933 maak-

te Andriessen een nieuw ontwerp dat eveneens uitging van twee met elkaar 

verbonden vleugels, zij het nu in L-vorm aangelegd. De schuin naar achter toe 

lopende vleugel volgt de perceelgrens tussen nummer 56 en 58. In 1937 heeft 

Andriessen een derde ontwerp gemaakt dat, vermoedelijk uit bezuinigings-

overwegingen  uitgaat van één hoofdvleugel met aan de noordzijde een korte 

uitbouw naar achter toe. In dit laatste plan ligt de nieuwbouw iets verder terug 

van de weg, waardoor een goede aansluiting gemaakt kon worden met de 

houten verbindingsgang en de houtbouw van Wegerif. De gang scheidde oor-

spronkelijk het open achterterrein in twee verblijfplaatsen, voor jongens en 

voor meisjes, die al snel na de oprichting ook werden toegelaten op de H.B.S. 

 

De nieuwe school naar ontwerp van N.I.M. Andriessen 

In 1936 verleende de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, 

Prof. Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, toestemming tot nieuwbouw. Een jaar 

later was de financiering rond. De bouwkosten werden geraamd op 100.000 

gulden, maar de werkelijke kosten overstegen dit bedrag met 19.196,44 gul-

den. De feestelijke opening op 22 oktober 1938 werd verricht door Slotemaker 

de Bruïne, de inzegening door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. J. de 

Jong.  

Naast leslokalen en vaklokalen met kabinetten, kreeg de school ook een ei-

gen kapel op de verdieping boven de gymnastiekzaal. Het hoofdtrappenhuis 

werd ondergebracht in het zuidelijk bouwdeel met een schuin naar achteren 

toe, weglopende zuidgevel. Aan de noordzijde van dit bouwdeel sluit de leslo-

kalenvleugel aan met dwars daarop de gymnastiekzaal met de bovenliggende 

kapel. Alle drie bouwdelen kregen eigen trapopgangen. Naast het monumen-

tale trappenhuis in het zuidelijk deel, kregen de leslokalenvleugel en de gym-

zaal met kapel uitgebouwde trappenhuizen. Aan de noordzijde is dit een fraai 

halfrond uitgebouwd bouwvolume met een plat dak en bij de oostgevel voor 

de leslokalen, een rechthoekig uitgebouwd trappenhuis met een pannen ge-

dekt schildkapje. In het zuidelijk bouwdeel is het monumentale hoofdtrappen-

huis ontworpen als centrale ruimte met in eerste aanleg daaromheen gegroe-

peerd de vaklokalen met kabinetten, de bibliotheek en de kamers voor de rec-

tor en de leraren ( foto hieronder docentenkamer ) .  
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Ontwerptekening Andriessen 1937. Situatietekening met de nieuwbouw in combinatie met de 
houtbouw van Wegerif en de oude verbindingsgang die schuin over het terrein loopt. Streekar-
chief Hilversum. 

Ontwerptekening Andriessen 1933.  De excentrische plaatsing van het hoofdtrap-
penhuis in het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp uit1937, wordt duidelijk door de 
oorspronkelijke projectie van twee vleugels in L-vorm, waarbij het trappenhuis een 
centrale ligging had. Archief Alberdingk Thijm. 



12                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

Differentiatie in bouwvolume 

De verschillende in vechtsteen opgetrokken bouwdelen variëren in hoogte en 

worden beëindigd door hoge samengestelde, met pannen gedekte, traditione-

le schild en zadeldaken. Het zuidelijk bouwdeel met het hoofdtrappenhuis is 

het hoogst opgetrokken en omvat de hoofdentree en de doorloop naar de 

houten verbindingsgang op het achterterrein. De verticaliteit wordt versterkt 

door een excentrisch geplaatste vrij hoge schoorsteen. Dit bouwdeel  had oor-

spronkelijk aan de noord en zuidzijde balkons, waarvan nu alleen het zuidelij-

ke balkon resteert. Bijzonder is de halfrond uitgebouwde glaspui in staalprofie-

len, waarin de hoofdentree is opgenomen. In de gevel links van de entree be-

vindt zich een grijs natuurstenen reliëf dat herinnert aan de eerste steenleg-

ging. Naast het kruis staat de tekst: “ laat niemand uwen jeugd minachten, 

maar wees een voorbeeld voor de geloovigen, 24 nov. 1937 ”  met rechtson-

der de verwijzing naar de tekst in de bijbel: 1.Tim[oteüs].4.12.  

Differentiatie in vorm en materiaal 

Opvallend in de bakstenen gevels is het expressieve gebruik van venstervor-

men. Naast de stalen ramenreeksen in de voorgevel die een horizontaal effect 

teweegbrengen, zijn er ronde ramen, rondbogige raampartijen en hoge, recht-

gesloten vensterpartijen bij de gymnastiekzaal toegepast. De verschillende 

raamtypen verraden de functionaliteit van de achterliggende ruimtes. Zo zijn 

de lokalen grenzend aan de achtergevel voorzien van een reeks grotere 

( g oed daglicht was hier noodzakelijk )  rechtgesloten stalen ramen met roe-

deverdeling en hebben trapopgangen en toiletruimtes ronde gevelopeningen 

gekregen. Ook is differentiatie aangebracht in metselverbanden en materiaal-

gebruik; de ronde en rondboogvensters hebben accenten gekregen door mid-

del van oranjekleurige bakstenen rollagen; de plint is in paarsrode baksteen 

uitgevoerd in contrast met de gele kleur van het opgaande bakstenen gevel-

werk. In deze differentiaties zijn invloeden te zien van de Amsterdamse 

School. De grote overstekken en de sterk horizontale geleding van de voorge-

vels verraden de belangstelling van Andriessen voor Frank Lloyd Wright en 

tegelijkertijd heeft hij sierende en esthetische elementen ingebracht die verge-

lijkbaar zijn met het werk van Dudok. In de redengevende omschrijving van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ( zie Bijlage )  wordt de stijl van Andries-

sen ondergebracht bij het Expressionisme.  

 

Interieur 

In het interieur is de ruimte bij de hoofdentree voorzien van een mooie, in pa-

troon gelegde, veelkleurige tegelvloer, afgewisseld met in stroken gelegde 

witte en groene tegeltjes. Ook zwart marmer is toegepast op onderdelen. Van 

hieruit komt men in de hal van het hoofdtrappenhuis. De excentrische plaat-

sing van de hoofdtrap houdt verband met een eerder plan van Andriessen dat 

De houtbouw van Wegerif uit 1922 op het achterterrein. Rechts de schuin over het 
achterterrein lopende verbindingsgang die in eerste instantie een verbinding vormde 
tussen de villa en de houtbouw en later de nieuwbouw van Andriessen. Foto uit het 
Jubileumboek van 1985 (zie geraadpleegde bronnen). 
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nog uitging van een aansluitende zuidvleugel ( zie tekening links, p.11 ) . De 

scheiding tussen leslokalenvleugel en entreehal wordt gemarkeerd door een 

ronde boogopening, zoals ook elders overgangen via ronde boogopeningen 

zijn gemarkeerd. Overal in het gebouw zijn wanden afgewerkt met in patronen 

betegelde lambriseringen. Voor een schoolgebouw is er sprake van een rela-

tief rijk materiaalgebruik met aandacht voor detaillering die door de architect 

zelf is ontworpen. Karakteristiek voor het idioom van Andriessen zijn de vlak 

gedekte, oorspronkelijk roodbruine deuren met een ronde raamopening op 

ooghoogte. Ondanks de wijziging van de plattegrond in de leslokalenvleugel, 

waar de omvang van de lokalen verschillende malen is veranderd, zijn deze 

deuren voor een deel bewaard gebleven.  

Vanuit de hal van het hoofdtrappenhuis konden de leerlingen via de aanslui-

tende houten verbindingsgang de lokalen op het achterterrein bereiken. Nu 

geven deze deuren toegang tot het binnenplein en is deze entree door de ja-

ren heen ook gebruikt als leerlingeningang. In het interieur heeft Andriessen 

bijzondere aandacht geschonken aan de inrichting van de kapel boven de 

gymzaal. Hier ontwierp hij onder andere het meubilair en het altaar. Smalle, 

hoge vensters zorgde voor een sacrale zijwaartse lichtinval, passend bij het 

kerkelijk gebruik. Een balkonruimte voorzag in een eigen plek voor het zang-

koor ( zie foto links ) .  

 

Van HBS naar katholiek lyceum 

Het leerlingenaantal groeide gestaag. Voor de Tweede Wereldoorlog was het 

aantal ruim 300, daarna 543. Vlak na de oorlog werd een gymnasiumafdeling 

toegevoegd aan de H.B.S., waarmee de school een lyceum werd met meer-

dere soorten van onderwijs. Het ruimteprobleem werd steeds groter en voor 

een deel opgelost door de huur van extra lokalen buiten de school. Ter gele-

genheid van het 25-jarig jubileum werd in 1946 een wandschildering gemaakt 

door beeldend kunstenaar Lambert Simon ( 1909—1987 )  ter hoogte van het 

bordes in het hoofdtrappenhuis. De voorstelling toont een grote vrouwenfiguur 

die als Alma Mater, symbool staat voor de school.3 Zij houdt de spiegel der 

wijsheid in de hand. Links een jongensfiguur met boekentas, die een school-

verlater voorstelt. Rechts een vrouwenfiguur met de Nederlandse vlag om de 

strijd tegen de Duitse onderdrukker te bekrachtigen. Ook andere figuren ver-

wijzen naar de recente oorlogsgeschiedenis. Links staan de namen van leer-

lingen, oud-leerlingen en een oud-leraar vermeld die in de oorlog zijn gesneu-

veld ( zie foto p. 14 ) . In 1954 werd de Middelbare Meisjes School 

( M .M.S. )  toegevoegd. Het lokalentekort kon niet meer worden opgevangen 
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in de beschikbare dislocaties en men gaf opdracht aan architect S.G. Baren-

brug om het gebouw aan de Emmastraat uit te breiden met een nieuwe leslo-

kalenvleugel en een tweede gymnastieklokaal. De nieuwe zuidvleugel met 

leslokalen kreeg een centraal geplaatste onderdoorgang zodat de leerlingen 

vanaf deze zijde het binnenplein van de school konden bereiken en van daar-

uit ook de oude leslokalenvleugel konden bereiken. Voor de nieuwbouw wer-

den de houten gebouwen van Wegerif uit 1922 op het achterterrein, die tot 

dan toe in gebruik waren gebleven als vaklokalen, gesloopt inclusief de hou-

ten verbindingsgang.  

 

Een nieuwe zuidvleugel en een tweede gymnastiekzaal, 1954 

Architect S.G. Barenbrug, die na de oorlog het bureau van Andriessen had 

overgenomen, volgde in zijn uitbreidingsplan voor de school het plan van An-

driessen uit 1933, zij het in gereduceerde vorm. Deze reductie hield vermoe-

delijk verband met de schaarste aan materialen en financiële middelen in de 

wederopbouwperiode van na de oorlog, vergelijkbaar met de omstandigheden 

van 1937. In het archief van de school werd door Rob Marx het tweede ont-

werp van Andriessen teruggevonden uit 1933 ( p. 11) .  Het is een tekening 

van de plattegrond, waarbij ook de contouren van de bestaande bebouwing 

zijn aangegeven. Plattegrondtechnisch zijn de overeenkomsten en verschillen 

tussen dit plan en de gerealiseerde uitbreiding direct aflezen. Maar gevelteke-

ningen zijn niet teruggevonden, dus in hoeverre de opstanden conform het 

tweede plan Andriessen zijn uitgevoerd, is niet met zekerheid vast te stellen.  

De stijl en het materiaalgebruik sluiten evenwel naadloos aan op de architec-

tuur van Andriessen met uitzondering van de platte daken. En daarmee is de 

nieuwbouw van Barenbrug, gezien de ontwikkelingen in de scholenbouw in de 

naoorlogse periode, zeer traditioneel te noemen.  

 

Overeenkomsten in architectuur 

De architectonische gevelgeleding van de nieuwe bouwdelen en de materiële 

uitvoering in baksteen, staal en beton sluiten naadloos aan op de architectuur 

van het bouwdeel uit 1938. De gevelritmiek, die bepaald wordt door verticale 

muurdammen tussen de vensters, refereert eveneens aan de oudbouw; de   

gevelindeling aan de pleinzijde van de oostvleugel komt overeen met de zuid-

vleugel. Op begane grondniveau vormt een betonnen luifel tussen boven en 

onderraam een horizontale verbinding tussen de vensterassen. Later werd 

deze luifel aan de gevels van de zuidvleugel verwijderd, tegelijk met de ver-

vanging van de stalen ramen met roedeverdeling in aluminium. Hierdoor is het 

gevelbeeld van de Barenbrug-vleugel ingrijpend veranderd.  

Terwijl de aansluiting van de zuidelijke leslokalenvleugel op het bestaande 

zuidelijk bouwdeel, natuurlijk en vanzelfsprekend lijkt te zijn, is de aansluiting 

van de nieuwe gymnastiekzaal op het bestaande bouwvolume, architecto-

Wandschildering Simon Lambert geplaatst in 1946 ter viering van het 25-jarig jubileum 



15                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

nisch zwak te noemen. Hier steekt het platte dak van de nieuwe gymzaal hal-

verwege in het schuine met pannen gedekte, dakvlak van de kapel ( foto 

rechts ) .  

 

Architect S.G. Barenbrug 

Na de oorlog verhuisde architect S.G. Barenbrug van Tilburg naar Hilversum 

en nam in 1947 het bureau over van de jong overleden Andriessen. Hij was 

opgeleid in de traditie van de Amsterdamse School en startte zijn architecten-

bureau in Tilburg. Zijn vroege projecten zijn gedegen te noemen en ontworpen 

in de stijl van de Amsterdamse School. Als uitzonderlijk voorbeeld geldt de 

bakkerij Vorselaars in Tilburg, die Barenbrug ontwierp in 1932, geheel in de 

traditie van de Stijl. Dit werk bleef binnen zijn oeuvre een uitzondering4. In de 

jaren dertig trad een sterke versobering op in zijn werk, dat verwantschap 

toont met de Delftse School. In Hilversum realiseerde hij het belangrijkste deel 

van zijn oeuvre. Tal van woningbouwprojecten laten een sterke associatie 

zien met het werk van Dudok.  

 

Bouwkundige ingrepen in de oudbouw 

Naast de bouw van een nieuwe leslokalenvleugel en een nieuwe gymzaal 

heeft Barenbrug ook in het interieur van de oudbouw aanpassingen gedaan. 

Zo was er behoefte aan een ruim tekenlokaal. Na rijp beraad besloot men de-

ze onder te brengen boven de oude gymnastiekzaal, waar zich tot dan toe de 

kapel had bevonden. Hier immers kwam het gunstige noorderlicht binnen. De 

smalle, hoge vensters in het noordelijk dakvlak werden verruimd tot grotere 

dakkapellen ( foto rechtsonder )  zodat de leerlingen optimaal licht kregen 

voor hun creatieve werk. In het zuidelijk dakvlak is de oorspronkelijke venster-

vorm wel bewaard gebleven ( foto rechtsboven ) . De kapel werd verplaatst 

De aansluiting van de nieuwe gymzaal op de kap van de oude kapel. In het zuidelijk 
dakvlak van de kapel zijn de oorspronkelijke raamvormen bewaard gebleven. Onder 
ziet men de verbouwde ramen in het noordelijk dakvlak. 
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naar de zolderruimten van het zuidelijk bouwdeel grenzend aan het hoofdtrap-

penhuis. Er werden voorzieningen gemaakt voor 280 zitplaatsen, waarvoor 

een nieuwe trapopgang werd ingevoegd aan de westzijde tussen oudbouw en 

nieuwbouw. Twee grote nieuwe dakkapellen doorsneden het westelijk en zui-

delijk dakvlak achter de schoorsteen. Getuige de foto van de inwijding van de 

kapel in 1955, bezat de nieuwe dakkapel aan de westzijde 4 glas-in-

loodvensters. Mogelijk zijn deze ontworpen en gemaakt door glazenier Pieter 

van Velzen ( 1911—1990)  die ter gelegenheid van de heropening van de 

school ook het glas-in-lood venster ontwierp in het hoofdtrappenhuis ( foto 

rechts ) , boven de entree naar de binnenplaats. Bij het opheffen van de ka-

pelfunctie in 1968 zijn de glas-in-loodvensters vermoedelijk langere tijd opge-

slagen geweest en later, bij de uitbreiding in 1984 herplaatst in de bibliotheek  

Opening van de nieuwe vleugel in 1955 en inzegening van de nieuwe kapel door Aarts-
bisschop Alfrink. 
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op de verdieping van de zuidvleugel en de wandopeningen tussen de oude 

zuidvleugel en de nieuwe aula. Naast toevoeging van de twee grote dakkapel-

len en een trappenhuis, was een volgende bouwkundige ingreep in het zuide-

lijk bouwdeel van Andriessen, de verruiming van de docentenkamer op de 

verdieping achter de voorgevel. Deze werd uitgebouwd zodat er ruimte kwam 

voor een wachtkamer. Van het balkon werd een binnenruimte gemaakt, waar-

bij het noordelijk dakvlak doorgetrokken werd tot aan de buitenzijde van het 

balkon ( tekening rechts ) .   

 

Sober materiaalgebruik 

In het algemeen kan gezegd worden dat het materiaalgebruik in het interieur 

van de nieuwbouw duidelijk soberder was dan in de oudbouw, wellicht ten 

gevolge van de reeds genoemde materiaalschaarste van de wederopbouwpe-

riode. In 1955 werd de nieuwbouw officieel geopend. Omdat men behoefte 

kreeg aan een aula, ontwierp Barenbrug later nog een stoelenplan voor de 

nieuwe gymnastiekzaal zodat deze ruimte multifunctioneel kon worden ge-

bruikt. Al in 1959 bleek de functionele duurzaamheid van de ingreep beperkt 

te zijn. De behoefte aan meer lesruimte werd opgelost door de zolderruimte 

boven de leslokalenvleugel van Andriessen te verbouwen tot functionele les-

ruimte. Naar ontwerp van de Hilversumse bouwkundige J.F.M. van Odijk wer-

den hier drie noodlokalen ingevoegd. De zes kleine dakkapellen in het weste-

lijke dakvlak boven de leslokalenvleugel werden vervangen door een aaneen-

gesloten reeks grotere dakkapellen om de ruimte te voorzien van voldoende 

daglicht ( zie tekening p.42) .   

 

Periode 1955—1977 

Na de uitbreiding van Barenbrug maakte het Katholiek Lyceum opnieuw een 
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periode door van forse groei. In 1967 kocht het Bestuur de villa Caecilia aan 

naast Emmastraat 56 en richtte hier nieuwe leslokalen in. Later zou de villa 

worden gesloopt ten gunste van de huidige nieuwbouw, nu in gebruik als be-

stuursgebouw van de Stichting Verenigde Scholen Alberdingk Thijm. In 1968 

werd het onderwijs ingrijpend veranderd door de invoering van de Mammoet-

wet. Hierdoor verdwenen de H.B.S. en de M.M.S als onderwijsvormen. De 

vm. M.M.S. van het Katholiek Lyceum werd elders ondergebracht en in deze 

periode kreeg de school de naam Rooms-katholiek Lyceum Alberdingk Thijm. 

Op het villaterrein van Emmastraat 58 zouden noodlokalen worden opgericht. 

In afwachting daarvan besloot het Bestuur, ondanks protesten van de docen-

ten, om de ruimtenood tussentijds op te lossen door herinrichting van de kapel 

tot lesruimte. In 1970 fuseerde de mavo van Alberdingk Thijm met de St. Cat-

harinamavo, die gehuisvest was in een ander schoolgebouw van Andriessen, 

aan Groest 95. Het was onmogelijk om de hele school in één gebouw onder te 

brengen en men besloot tot nieuwbouw. Daartoe werd een terrein aangekocht 

aan het Laapersveld, waarvoor de Amsterdamse architect P.I.M. Haffmans 

een nieuw gebouw ontwierp ten behoeve van de onderbouw en de mavo van 

het Alberdingk Thijm College. Emmastraat 56 bleef in gebruik voor de boven-

bouw. Tussentijds werden in 1971 nog noodgebouwen neergezet op het ter-

rein van Emmastraat 56, die veel langer in gebruik bleven dan in eerste in-

stantie gedacht. Vier jaar later kon de nieuwbouw aan het Laapersveld wor-

den geopend en kwam een einde aan vele omzwervingen.   

 

Uitbreiding 1977 door architektenburo g. van der pol 

Behoefte aan verandering en uitbreiding bleef op de agenda staan. Na veel 

moeite kreeg het Bestuur een bedrag ter beschikking voor herinrichting van de 

zuidvleugel. Zes kleine lokalen wilde men verbouwen tot drie grotere. De Hil-



19                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

versumse architect G. van der Pol kreeg hiertoe de opdracht. Maar de op-

dracht verruimde zich al snel tot renovatie van de gehele zuidvleugel, waarbij 

het gevelbeeld ingrijpend zou veranderen. De stalen ramen met roedeverde-

ling werden vervangen in onderhoudsarm donkerbruin geanodiseerd alumini-

um ( tekening p.18 ) , waarbij het onderraam een schuifraam werd en het 

bovenraam een draaivalraam. De betonnen luifel tussen boven en onderraam 

op begane grondniveau, zoals nog aanwezig bij de Andriessen-vleugel, werd 

vervangen in een houten ( M eranti ) , oorspronkelijk blauw geschilderd kalf, 

dat tussen nieuw gemetselde penanten werd aangebracht. Op de foto rechts-

boven is het Meranti-kalf geel geschilderd en is het nieuwe metselwerk van de 

penanten duidelijk als zodanig herkenbaar. Voor de westgevel van de oost-

vleugel had Van de Pol eenzelfde ingreep in gedachten, die echter niet werd 

gerealiseerd. Aan deze leslokalenvleugel zijn wel de dakkapellen verbouwd 

die hier in 1959 waren aangebracht ten behoeve van drie noodlokalen op zol-

der. De aaneengesloten reeks dakkapellen kreeg een nieuwe roedeverdeling 

en schuin geplaatste bovenramen ( zie tekening rechts ) . In architectonische 

zin was deze ingreep door Van der Pol begrijpelijk omdat hij ook de ramen in 

de onderliggende gevel wilde vervangen in aluminium, zoals zichtbaar op de 

ontwerptekening rechtsboven. Maar omdat de vervanging van de stalen roe-

deramen niet doorging, bleef de gewijzigde architectonische vormgeving van 

de dakkapellenreeks een op zichzelf staande ingreep zonder architectonische 

samenhang met de gevelopeningen.  

 

In het interieur van de zuidvleugel heeft Van de Pol de scheidingswanden tus-

sen de lokalen verplaatst ten behoeve van grotere lesruimtes. Ook werden 

wanden, vloeren en plafonds voorzien van een nieuwe afwerking.  
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Nieuwe planvorming voor uitbreiding 

Deze renovatie was het begin van een volgende behoefte aan uitbreiding. 

Men had meer ruimte nodig voor vaklokalen, voor een bibliotheek, een ruimte 

voor de administratieve ondersteuning en een overblijflokaal.  De planvorming 

verliep niet probleemloos. Vele varianten tot uitbreiding werden ontworpen 

door een architectenbureau Van Wijk, Gelderblom & Partners uit Soest. De 

aanvraag voor een bouwvergunning in 1982 werd afgewezen. Uiteindelijk 

gunde het Bestuur de opdracht aan architektenburo A.A. Bos uit Baarn. In de 

aanloop naar deze ingrijpende uitbreiding, werden door aannemingsbedrijf 

Van den Brink en Koopman uit Naarden, bouwkundige wijzigingen uitgevoerd 

aan de kleedkamers bij de gymzalen.In 1981 zijn in de noordgevel twee ven-

sters dichtgemaakt vanwege de herinrichting van de achterliggende kleedka-

mer tot doucheruimte ( zie tekening linksonder ) . De tegen de noordelijke 

perceelgrens gelegen berging, overigens daterend uit 1938, kreeg tegelijk met 

bovengenoemde verbouwing een extra deur in de zuidgevel. 

 

Uitbreiding 1983 architektenburo A.A. Bos 

De nieuwe uitbreiding werd gerealiseerd in de periode 1984 tot 1985, naar 

ontwerp van architect P. Lenstra van architektenburo A.A. Bos. De nieuwe 

functies werden ondergebracht in een noordelijke uitbreiding tegen en deels in 

de leslokalenvleugel van Barenbrug. De opdracht bestond uit drie onderdelen. 

Voor elk onderdeel stelde het ministerie een bedrag van 500.000,— gulden 

beschikbaar. Het eerste onderdeel omvatte een nieuwe gemeenschapsruimte 

met garderobe, het tweede een biologie en scheikundelokaal met kabinetten 

en het derde onderdeel betrof aanpassingen in de oudste vleugel waarbij het 
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aantal theorielokalen van acht naar zes moest worden teruggebracht. Op de 

foto uit 1984 ( p. 20, rechtsonder )  is te zien dat de leslokalenvleugel van 

Andriessen bij deze ingreep totaal werd ontmanteld. Inpandig zijn op kosten 

van het schoolbestuur nog een nieuwe bibliotheek en een nieuwe werkplek 

voor de administratie gerealiseerd.  

 

Het ontwerp Lenstra 

Het getrapt uitgebouwde nieuwe bouwvolume wordt qua opzet sterk bepaald 

door de aanwezigheid van een monumentale boom op het binnenplein. De 

nieuwe bouwdelen draperen zich als het ware rond de boom. Qua gevelinde-

ling en bouwhoogte refereert de nieuwbouw aan de oudbouw. De vensteras-

sen zijn regelmatig geplaatst met tussenliggende opgemetselde penanten. De 

traveemaat van de vensters verschilt enigszins van die van de oude zuidvleu-

gel. In plaats van vechtsteen zijn de nieuwe gevels opgetrokken in waalsteen, 

een grotere en daarmee voordeliger baksteen, die qua kleur een meer roze 

uitstraling heeft dan het oude werk. De architect kreeg een krap budget waar-

door hij koos voor goedkope en onderhoudsarme materialen. Zo is de gevel-

beëindiging voorzien van een kunststof beplating en zijn er gemoffelde alumi-

nium ramen toegepast. In het interieur zijn de wanden afgewerkt in onder-

houdsarm schoon metselwerk. Inwendig is de nieuwe toevoeging aan de oud-

bouw duidelijk zichtbaar en daarmee is de ingreep niet fraai, maar wel helder 

gehouden. De nieuwbouw is geïntegreerd in de structuur van de zuidvleugel. 

Daarbij is de centrale onderdoorgang verwijderd ten gunste van een nieuwe 

entree met een getrapt opgebouwde luifel daarboven ( zie foto rechtsonder 

en foto's p. 22 ) . Een en ander heeft geleid tot aantasting van de tot dan toe 

gaaf bewaarde middenpartij. Het ontwerp van Lenstra is vanuit een functio-

neel concept ontwikkeld en sober en doelmatig te noemen, maar mist de hel-
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dere plattegrond van de oudere bouwdelen en heeft architectonisch gezien 

weinig uitstraling. In deze verbouwingsperiode zijn de oude glas-in-

loodvensters uit de voormalige kapel herplaatst in de wand van de overblijf-

ruimte in de nieuwbouw en de bibliotheek op de verdieping. 

 

In de jaren negentig werd het schoolgebouw aan de Emmastraat gebruikt 

door drie afdelingen van het Alberdingk Thijm College, waaronder de Internati-

onale School. Met name voor de Internationale School was de ruimte niet toe-

reikend. Onder leiding van het Utrechtse architectenbureau Anke Colijn Archi-

tecten heeft in de periode van 1999 tot 2000 een verbouwing plaatsgevonden 

die uitging van huisvesting van twee afdelingen van het ATC: de Internationa-

le School en de onderbouw van het ATC. 

 

Verbouwing Anke Colijn Architecten 1997—2000  

Tegelijk met de interne wijzigingen die nodig waren voor het nieuwe gebruik 

bestond de opgave uit het weer zichtbaar maken van de verdwenen histori-

sche allure, het ontwerpen van toe te voegen interieuronderdelen, het restau-

reren van monumentale onderdelen, het aanbrengen van een moderne infra-

structuur en het passend huisvesten van de twee genoemde afdelingen van 

het ATC. Ook is een geheel nieuw installatiepakket geïntegreerd binnen de 

bestaande bebouwing.  

 

Herstel ruimtelijk concept 

Een van de uitgangspunten voor restauratie en renovatie was het herstel van 

het ruimtelijk concept van Andriessen. Dit betekende bijvoorbeeld dat ruimtes 

werden ontmanteld, die in de loop der tijd door scheidingswanden en verlaag-

de plafonds waren dichtgeslibd. Hierdoor won het gebouw aan ruimtelijkheid. 
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Als voorbeeld van deze aanpak kan genoemd worden de voormalige kapel-

ruimte boven de gymzaal. Hier is het verlaagde plafond verwijderd en is de 

koorruimte weer open gemaakt. Ter afscheiding is een nieuw hek ( foto p. 23 

rechtsboven ) ontworpen in eigentijds materiaal en vorm. Nu wordt de voor-

malige kapel gebruikt als docentenkamer. Ook de zolderruimte boven de les-

lokalenvleugel van Andriessen is ontdaan van later ingebrachte wanden en 

plafonds. Colijn heeft de scheidingswanden, geplaatst in 1959 ten behoeve 

van noodlokalen, evenals de verlaagde plafonds verwijderd zodat de kapcon-

structie weer in het zicht is gekomen en de oorspronkelijke ruimtewerking is 

hersteld. Hier is gekozen voor een duidelijk zichtbare integratie van installatie-

technieken ( foto rechtsboven ) .  

 

Functionele wijzigingen en bouwkundige ingrepen 

Het schoolgebouw is in deze verbouwingsperiode geschikt gemaakt voor twee 

gebruikers: de International School en de onderbouw van het ATC. Beide ge-

bruikers hadden behoefte aan een eigen identiteit. Maar ook logistieke verbe-

teringen waren gewenst. In de zuidgevel van de zuidvleugel is daartoe een 

nieuwe entree/uitgang gemaakt waarvoor twee vensters zijn vervangen door 

twee deuren ( foto rechtsonder ) . Het is een in esthetische zin bescheiden 

gehouden ingreep die het gevelbeeld nauwelijks aantast. In het interieur zijn 

utilitaire voorzieningen ingebracht zoals extra toiletten en een garderobe. De 

lokalen in de zuid en oostvleugel zijn, evenals in de voorgaande verbouwing-

campagnes, weer gewijzigd waarbij scheidingswanden tussen leslokalen zijn 

verplaatst. In de het bouwdeel van Bos, kreeg de kantine een nieuwe indeling 

met extra toiletten en een garderobe. Andere ingrepen waren de noodzakelij-

ke voorzieningen voor de brandveiligheid. Hiertoe zijn op diverse plaatsen 

brandpuien ingebracht en fungeert de nieuwe ingang in de zuidvleugel tevens 
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 als extra vluchtweg. Het bouwproces zou uiteindelijk ernstig worden vertraagd 

omdat de architect de brandweervoorschriften niet nakwam.  

 

kleuronderzoek 

Ter voorbereiding op de restauratie van het uit te voeren schilderwerk is door 

ingenieursbureau J.Tegelaar, in samenwerking met ICN ( Instituut Collectie 

Nederland )  in 1999 onderzoek gedaan naar de historische kleuren aan het 

exterieur en interieur van Alberdingk Thijm. De toen aanwezige grijze en witte 

tinten op de wanden en het blauw op de stalen ramen vormde een disharmo-

nie met de warme gele en bruine kleuren van de lambriseringen en de tegel-

vloer. Dit was mede aanleiding om onderzoek te doen naar de oorspronkelijke 

kleurstelling omdat men verwachtte dat deze beter zou aansluiten op de nog 

aanwezige oorspronkelijke afwerkingen. Mevrouw Tegelaar deed stratigra-

fisch en topografisch onderzoek en ICN nam verfmonsters. De vraagstelling 

had vooral betrekking op:  

Zijn er nog oorspronkelijke verflagen aanwezig; 

Wat is de verflaagopbouw en samenstelling van het oorspronkelijke 

afwerkstadium; 

Bestaat er een differentiatie in kleur.   

Aan de gevels, de betonlateien, houten gootlijsten, luifels zijn geen oorspron-

kelijke kleuren teruggevonden. Op de stalen ramen is wel de oorspronkelijke 

verflaag teruggevonden, die een groentint betrof, zijn kleur ontlenend aan een 

combinatie van Pruisisch Blauw, zinkwit, loodwit en een organisch zwart pig-

ment. Er was geen differentiatie in kleur voor vaste en bewegende delen. in 

het interieur werden wel oorspronkelijke afwerkstadia teruggevonden. Op deu-

ren, kozijnen ( er waren nog twee oorspronkelijke deuren aanwezig in de An-

driessenvleugel ) , stalen ramen, wanden, plafonds en trapbalusters. Over-
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heersend in dit kleurenschema waren de kleuren voor de stalen ramen, wan-

den en plafonds, waarop zich een uiterst lichtgele kleur bevond, bestaande uit 

zinkwit, bariumsulfaat en een weinig loodchromaat. De plafonds in de hal wa-

ren witgeschilderd, terwijl de iets grover gestuukte wanden waren afgewerkt in 

een zeer lichtgele kleur.6 

Het door architect Colijn toegepaste kleurenschema is een afgeleide van de 

uitkomsten van dit kleuronderzoek. Aan het exterieur kan als niet tijdseigen  

gezien worden de citroengele kleur op constructieve onderdelen, zoals beton-

nen lateien, waterafvoeren, luifels en houten gootlijsten. Deze onderdelen wa-

ren vermoedelijk in het oorspronkelijke werk niet voorzien van een accent-

kleur, omdat binnen het ontwerpidioom van Andriessen de constructie eerder 

verborgen dan geaccentueerd werd. In de huidige situatie zijn de betonnen 

luifels wit, de betonnen lateien citroengeel en het houten kalf in de vleugel van 

Barenbrug eveneens citroengeel. De differentiatie in kleur voor stalen draaien-

de en vaste onderdelen was oorspronkelijk niet aanwezig. Nu zijn de deuren 

rood, de ramen groen.  

In het interieur is de huidige citroengele kleur op wanden en ramen en andere 

onderdelen vermoedelijk anders van kleur dan de oorspronkelijk zeer lichtgele 

kleur, omdat de citroengeel niet aansluit op de warme okers in de bewaard 

gebleven originele tegelvloer en lambrisering.  

Een aantal jaren na afronding van de verbouwing is door uithuizing van de 

onderbouw van het Alberdingk Thijm College, het gehele schoolgebouw aan 

de Emmastraat 56 vrijgekomen voor de Internationale School. Nu worden uit-

breidingsplannen ontwikkeld ten behoeve van een nieuw auditorium in combi-

natie met een dramalokaal.  

Entree pleinzijde tussen zuid en oostvleugel, 2010. Bij de verbouwing door Colijn zijn 
nieuwe kleuren aangebracht op ramen, deuren en constructieve onderdelen.  
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TEKENINGEN NICOLAAS ANDRIESSEN 1937 

Ontwerptekening 1933, waarin Andriessen een nieuw schoolgebouw 
ontwerpt voor het villaterrein aan de Emmastraat 56. In dit ontwerp 
wordt in tegenstelling tot het uitgevoerde ontwerp uit 1937 een tweede 
vleugel ontworpen die de schuin naar achteren weglopende kavellijn 
volgt. In 1955 is een dergelijke zuidvleugel alsnog aangebouwd door 
architect Barenbrug, zij het in aangepaste vorm. Op een wit aangeplakt 
stuk papier is In dunne lijnen is de houtbouw getekend van architect We-
gerif uit 1921, die bij de uitbreiding in 1955 zou worden gesloopt. De 
villa, in dunne lijn aangegeven op de blauwdruk, werd in 1937 gesloopt. 
Blauwdruk: Archief Alberdingk Thijm College. 
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Voor– en achtergevel en plattegrond 
begane grond 

TEKENINGEN NICOLAAS ANDRIESSEN 1937 

De hierna volgende scans van histori-

sche tekeningen zijn afkomstig uit het 

Streekarchief Hilversum.  
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Rechter zijgevel, verdiepingsplan 
en doorsneden 

TEKENINGEN NICOLAAS ANDRIESSEN 1937 
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Vloerliggers kelderplan, balklaag 
verdieping 

TEKENINGEN NICOLAAS ANDRIESSEN 1937 
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Zolderbalklaag en plafondhangers 
begane grond 

TEKENINGEN NICOLAAS ANDRIESSEN 1937 
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Kapplan, doorsneden en gevels  

TEKENINGEN NICOLAAS ANDRIESSEN 1937 
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Plattegrond begane grond zuidvleugel en noordgevel met onderdoorgang  
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Zuidgevel, doorsneden en plattegrond verdieping nieuwe vleugel 



35                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Aanbouw tweede gymnastiekzaal met was en kleedruimten 
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Zolder balklaag bestaande 
toestand 
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Wijziging directeurskamer verdieping 
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Plattegrond zolderverdieping boven entrée met de nieuwe functie als kapel, rechts de nieuwe indeling van de voormalige kapel als tekenzaal en doorsneden kapconstructie 
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Plattegronden begane grond en verdieping 
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TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1953 

Nieuwe situatie met aanleg terrein. In de punt van het kavel is voorzien in de 
aanleg van een botanische tuin.  



41                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN S.G. BARENBRUG 1956 

Voor de nieuwe gymzaal ontwierp Barenbrug een stoelenplan zodat deze ruimte 
ook als aula en voor andere doelen gebruikt kon worden. 
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TEKENING J.F.M. VAN ODIJK 1959 

Verbouwing van de zolderverdieping boven de leslokalenvleugel aan de Emmastraat met nieuwe dakkapellen in het westelijk dakvlak  



43                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Gevels bestaande situatie 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Gevels nieuwe situatie 



45                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Plattegronden bestaande situatie 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Plattegronden nieuwe situatie 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Fragment en detaillering nieuwe vensters 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Bestaande (onder) en nieuwe (boven) situatie dakkapellen boven de westgevel van de leslokalenvleugel uit 1937. Ook met doorsneden en plattegronden oude en nieuwe situatie. De 
wijziging van de ramen in de westgevel, waarbij de stalen ramen met roedeverdeling zijn vervangen door nieuwe ramen in aluminium met een andere verdeling is niet uitgevoerd.  
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Fragment en detaillering verbouwing dakkapellen boven de westgevel van leslokalenvleugel uit 1937  
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO G. VAN DER POL 1977 

Situatie met fasering renovatie  
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TEKENINGEN AANNEMINGSBEDRIJF VAN DEN BRINK EN KOOPMAN 1981 

Kleedruimten noordzijde bestaande situatie 
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TEKENINGEN AANNEMINGSBEDRIJF VAN DEN BRINK EN KOOPMAN 1981 

Kleedruimten noordzijde nieuwe situatie 
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TEKENINGEN AANNEMINGSBEDRIJF VAN DEN BRINK EN KOOPMAN 1981 

Gevels noordzijde bestaand en gewijzigd 
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Wijziging berging ten noorden van de gymnastieklokalen 

TEKENINGEN AANNEMINGSBEDRIJF VAN DEN BRINK EN KOOPMAN 1982 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO A.A. BOS 1982 

Bestaande toestand plattegrond begane grond  
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO A.A. BOS 1982 

Bestaande toestand verdieping en gevels 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO A.A. BOS 1982 

Nieuwe situatie begane grond 
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TEKENINGEN ARCHITEKTENBURO A.A. BOS 1982 

Nieuwe situatie verdieping 
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 TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Begane grond bestaande toestand 



60                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Begane grond nieuwe toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Inbouw nieuwe  
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Verdieping bestaande toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Verdieping nieuwe toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Zolderverdieping bestaande  toestand 



65                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Zolderverdieping nieuwe toestand 



66                                                                                                                                                        Bureau voor Architectuurhistorie Kariatiden 

 

TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Kapplan en doorsneden bestaande toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Kapplan en doorsneden nieuwe toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Gevels bestaande toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Gevels nieuwe toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Gevels binnenplein bestaande toestand 
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TEKENINGEN ANKE COLIJN ARCHITECTEN bv 1998 - 1999 

Gevels binnenplein nieuwe toestand 
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FASERINGSPLATTEGRONDEN begane grond 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1938 N.I.M. Andriessen  

1955 S.G. Barenbrug 

 

2000 Anke Colijn Architecten 

Na 1967  

1984 Architectenbureau A.A. Bos 
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 FASERINGSPLATTEGRONDEN verdieping 
 

 

 

 

1938 N.I.M. Andriessen 

1955 S.G. Barenbrug 

Na 1967 

1984 Architectenbureau A.A. Bos 

2000 Anke Colijn Architecten 
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 FASERINGSPLATTEGRONDEN zolderverdieping 

 

 

 

1938 N.I.M. Andriessen 

1955 S.G. Barenbrug 

1984 architectenbureau A.A. Bos 
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WAARDESTELLING 

 

De oostvleugel, die parallel loopt aan de Emmastraat - bestaande uit het lin-

ker bouwdeel met hoofdentree, de leslokalenvleugel en het rechter bouwdeel 

met de oostelijk gelegen gymnastiekzaal - dateert uit 1938 en is gebouwd 

naar ontwerp van architect Nico Andriessen. In hoofdopzet, maar ook in de 

detaillering is dit bouwdeel vrij gaaf bewaard gebleven en heeft een hoge mo-

numentwaarde. 

 

( B ouwkundige )  wijzigingen in de oostvleugel 

Vergroting van de docentenkamer op de verdieping van het linker 

bouwdeel in 1955, waarbij het noordelijk balkon inpandig werd gemaakt 

en ook de voorgevel is aangepast.  

In 1955 toevoeging van 2 grote dakkapellen en een nieuw trappenhuis 

in de dakvlakken bij het linker bouwdeel ten behoeve van de integratie 

van een nieuwe kapelfunctie op zolder. 

In 1955 verbouwing van de vensters in het noordelijk dakvlak van de  

voormalige kapelruimte boven de gymnastiekzaal tot grote dakkapel. 

Op die manier kreeg de kapruimte meer daglicht, hetgeen nodig was 

voor het nieuwe gebruik als tekenlokaal.  

In 1959 vervanging van 6 kleine dakkapelletjes in het westelijk dakvlak 

van de oostvleugel in een aaneengesloten reeks van dakkapellen, in 

1977 verbouwd tot de huidige vorm.  

Herindeling van de leslokalen op begane grond en verdieping tijdens de 

verbouwingen van 1977, 1984 en 2000. 

Aanbrengen van nieuwe kleuren in 2000.   
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Hoge monumentwaarde 

Het oudste bouwdeel, de oostvleugel, is beeldbepalend voor de Emmastraat. 

Fraai expressionistische elementen zijn de verschillende stalen raamtypen, de 

op verschillend niveau met hoge samengestelde kappen gedekte bouwdelen, 

de variatie aan metselverbanden en materiaalgebruik, en de halfrond en 

rechthoekig uitgebouwde trappenhuizen die in hun variatie toch een sterk en-

semble vormen. Andriessen ontwierp ook het interieur, van monumentale hal 

met trapopgang, de tegelvloer en lambrisering tot en met de deurkruk en in 

die zin is dit bouwdeel een Gesamtkunstwerk.  

Dit ensemble van Andriessen vertegenwoordigt een hoge monumentwaarde 

in architectuurhistorisch en bouwhistorisch en cultuurhistorisch opzicht, van-

wege bovengenoemde architectonische kwaliteit, maar ook als bijzonder voor-

beeld van een eerste Hilversums katholiek schoolgebouw voor voortgezet 

onderwijs uit het Interbellum. Binnen het oeuvre van Andriessen vertegen-

woordigt de Alberdingk Thijm eveneens een bijzondere waarde als een van de 

twee schoolgebouwen die hij ontwierp voor voortgezet onderwijs.  

 

Monumentale Kunst in het schoolgebouw 

Later zijn in het gebouw kunstwerken geïntegreerd die een eigen monument-

waarde vertegenwoordigen: De wandschildering in het trappenhuis vervaar-

digt door Lambert Simon in 1946; De wandschildering in de halruimte bij de 

hoofdentree ( zie foto rechtsboven )  van onbekende signatuur, vermoedelijk 

eveneens uit de naoorlogse wederopbouwperiode; Het glas-in-loodvenster in 

het trappenhuis, geplaatst bij de feestelijke opening van de nieuwe zuidvleu-

gel in 1955, gemaakt  naar ontwerp van Pieter van Velzen. In datzelfde jaar 

zijn ook de glas-in-lood vensters gemaakt voor de nieuwe kapelruimte op de 

zolder boven het trappenhuis, vermoedelijk eveneens naar ontwerp van Van 

Velzen gezien de overeenkomsten in stijl. Deze glas-in-loodvensters zijn na 

verbouwing van de kapelruimte tot lokalen, herplaatst in de later aangebouw-

de zuidvleugel uit 1955. 

 

De zuidvleugel en het tweede gymnastieklokaal/aula sluiten qua architectoni-

sche vormgeving aan bij de oostvleugel, maar zijn in tegenstelling tot de leslo-

kalenvleugel van Andriessen voorzien van platte daken. Terwijl de aansluiting 

van de leslokalen op het linkerdeel van de oostvleugel architectonisch vloei-

Wandschildering in de halruimte bij de hoofdentree, vermoedelijk geplaatst in de 
naoorlogse periode en voorstellende de uitstorting van de Heilige Geest. Daaronder 
is de betegelde lambrisering zichtbaar die in de oostvleugel op meer plaatsen is 
toegepast.  
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end verloopt, is de verbinding tussen de oude en nieuwe gymnastiekzaal min-

der fraai ( zie foto p 15. Het platte dak schuift hier als het ware in de schild-

kap van de oude zaal. De aan de noordzijde aangebouwde kleedkamers om-

sluiten het halfrond uitgebouwde trappenhuis op een architectonische niet 

fraaie wijze. Qua vormgeving en architectuur sluit deze uitbreiding van de 

noordvleugel goed aan op het oude werk. De traveemaat van de Andriessen-

gevel aan het binnenplein wordt voortgezet in de nieuwe zuidvleugel en in die 

zin vormen ook hier oud en nieuw een harmonisch geheel. Qua materialise-

ring is de nieuwbouw van 1955 van soberder uitgevoerd, vermoedelijk vanwe-

ge de materiaalschaarste in de wederopbouwperiode.  

 

( B ouwkundige )  wijzigingen in de nieuwbouw van 1955  

In 1977 zijn in de zuidvleugel de stalen ramen vervangen in aluminium, 

waarbij ook de betonluifel tussen onder en bovenraam op begane 

grondniveau is verwijderd. Nieuwe gemetselde penanten en een houten 

kalf in meranti kwamen daarvoor in de plaats.  

In het interieur zijn in 1977 de lokalen qua omvang veranderd, evenals 

dat in latere verbouwingsperioden opnieuw zou gebeuren.  

In 1984 werd de centraal gelegen onderdoorgang gewijzigd in entree-

gebied op begane gondniveau, waarbij de tot dan toe gaaf bewaarde 

gevelarchitectuur ingrijpend is veranderd. Twee ronde ramen zijn ver-

wijderd ten gunste van twee nieuwe toegangen ( zie foto ’ s p. 22 ) .  

Aan de pleinzijde werd in 1984 een uitbreiding toegevoegd, waardoor 

hier de risalerende middenpartij moest worden afgebroken en de oude 

gevel aan het oog werd onttrokken. 

In 1999 is een nieuwe uitgang/entree gemaakt in de twee traveeën ui-

terst rechts. Deze laatste ingreep heeft geen nadelige gevolgen voor 

het gevelbeeld.  

In de noordgevel van de gymnastiekzaal met annexen zijn in 1981 twee 

vensters gedicht en ook de binnenruimte is gewijzigd. 

 

De leslokalenvleugel van Barenbrug is qua gevelarchitectuur en indeling van 

de plattegrond niet gaaf bewaard gebleven. De verandering in het gevelbeeld 

Raam geplaatst in 1955 naar ontwerp van Pieter van Velzen in het trappenhuis 
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door vervanging van de stalen ramen met roedeverdeling in aluminiumven-

sters met een andere verdeling en detaillering heeft het beeld ingrijpend ver-

anderd, evenals de toevoeging van een getrapte luifel boven de centrale en-

tree in de zuidgevel. De opzet en hoofdstructuur van de gevels en het gebouw 

zijn evenwel gaaf bewaard gebleven en hebben in bouwhistorisch, architec-

tuurhistorisch en cultuurhistorisch opzicht een positieve monumentwaarde, 

waarbij de latere wijzigingen aan en in het gebouw en de sobere materialise-

ring als minder positief gewaardeerd kunnen worden en medebepalend zijn 

voor de positieve in plaats van hoge kwalificatie van de monumentwaarde. 

Het gymnastiekgebouw heeft eveneens een positieve monumentwaarde, als 

uitbreiding in stijl van het oude, maar met een minder fraaie architectonische 

aansluiting op het bestaande gebouw.   

 

De uitbreiding op het binnenplein tegen de noordzijde van de zuidvleugel, da-

terend uit 1985 heeft in bouwhistorische, architectuurhistorisch en cultuurhis-

torisch opzicht een indifferente monumentwaarde. De uitbreiding mist platte-

grondtechnisch de helderheid van de oudere bouwdelen. Rekening houdend 

met de aanwezigheid van een monumentale boom op het binnenplein is de 

Zuidgevel van de zuidvleugel, nu gelegen aan een plein door de aankoop van de naast-
gelegen negentiende-eeuwse villa Caecilia, die gesloopt werd ten behoeve van het 
huidige kantoorpand van de Verenigde Scholen, te zien rechtsachter op de foto. 

De aanbouw van 1982 op het binnenplein tegen de noordzijde van de zuidvleugel.  
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uitbreiding trapsgewijs uitgebouwd. De architect refereert in de opbouw van 

de nieuwe gevels aan de gevelindeling van de oudbouw. Nieuw is de toevoe-

ging van een kunststofbeplating als gevelbeëindiging en de opgemetselde 

penanten tussen de vensters die doorlopen over de beplating waardoor de 

horizontale werking van de gevelbeëindiging wordt onderbroken. De materi-

aalkeuze zoals de kunststof beplating, maar ook  de rood-roze waalsteen, is 

duidelijk bepaald door een krap budget en heeft niet een duurzame uitstraling. 

De uitbreiding heeft vanwege genoemde eigenschappen geen op zichzelf 

staande architectonische kwaliteit en ook geen kwaliteit in relatie tot de histori-

sche bebouwing.  

 

Kleurhistorisch onderzoek 

In 2000 zijn een aantal ingrepen gedaan in het gebouw die geen ingrijpende 

gevolgen hebben voor de waardestelling van de bouwdelen zoals hierboven 

omschreven. De toepassing van nieuwe kleuren op basis van kleurhistorisch 

onderzoek heeft wel gevolgen voor de esthetische kwaliteit. De nieuwe kleur-

stelling uit de laatste verbouwingsperiode, kan gezien worden als een moder-

ne vertaling van hetgeen gevonden is door de kleuronderzoeker. In het interi-

eur heeft dat geleid tot citroengeel op wanden en plafonds en trappalen in het 

hoofdtrappenhuis, met rode accenten. Het citroengeel is ook op betonnen on-

derdelen toegepast, zoals de vensterlateien, gootlijsten, luifels en waterafvoe-

ren in de gevels ( foto rechts ) . Het is een vrij pregnante beeldbepalende 

kleur die accenten legt daar waar Andriessen deze vermoedelijk niet gelegd 

zou hebben.  

In dezelfde periode werden deuren rood en ramen groen geschilderd, terwijl 

uit het kleuronderzoek naar voren kwam dat Andriessen geen differentiatie 

had aangebracht in kleur voor vaste en draaiende stalen onderdelen. Omdat 
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de nieuwe kleurstelling een vrij beeldbepalend karakter heeft, wordt aanbevo-

len om op basis van de resultaten van het kleuronderzoek en indien noodza-

kelijk via een aanvullend onderzoek, te komen tot een historisch juiste kleur-

keuze in interieur en exterieur.  

De architectonisch niet fraaie aansluiting van de in 1955 aangebouwde 
kleedkamers, waarbij het fraai halfrond uitgebouwde trappenhuis van An-
driessen deels bekleed is met nieuwe steen. 

De in 1955 aangebouwde gymnastiekzaal, waar de betonluifels tussen boven en bene-
denraam bewaard zijn gebleven en in 2000 zijn voorzien van een citroengele kleur.  
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Hoge monumentwaarde 

positieve monumentwaarde 

Indifferente monumentwaarde 

WAARDERINGSPLATTEGROND, begane grond 
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WAARDERINGSPLATTEGROND, verdieping 

 

 

 

Hoge monumentwaarde 

positieve monumentwaarde 

Indifferente monumentwaarde 
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WAARDERINGSPLATTEGROND, zolderverdieping 

 

 

 

Hoge monumentwaarde 

positieve monumentwaarde 

Indifferente monumentwaarde 
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REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RCE 

 

Naam: Alberdingk Thijmcollege 

Monumentnummer: 522850 

cbs typering: Openbare gebouwen 

Plaats: Hilversum 

oorspronkelijke functie: Onderwijs en wetenschap 

 

Beschrijving 

Inleiding SCHOOLGEBOUW, genaamd "Alberdingk Thijm College", gebouwd 

in 1937-1938 in de stijl van het expressionisme naar het ontwerp van N. An-

driessen, vrijstaand en beeldbepalend gesitueerd op een terrein aan de zuid-

westzijde van de Emmastraat. Omschrijving Schoolgebouw opgetrokken op 

een L-vormige plattegrond met plein aan de achterzijde en latere aanbouwen 

aan de zuidwestzijde, in gele baksteen op een plint van rode baksteen ter 

hoogte van twee bouwlagen en een kapverdieping onder samengestelde kap, 

bedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het schoolge-

bouw is opgebouwd uit een volume op een rechthoekige plattegrond onder 

zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg, waarin gangen, lokalen en 

een deel van de gymzaal, een dwars daarop geplaatst volume aan de noord-

westzijde onder steekkap met de noklijn haaks op de weg, waarin oorspronke-

lijk de kapel en de gymzaal met kleedkamers, voorzien van een gezamenlijk 

trappenhuis in een ovaalvormig risalerend volume onder horizontale afsluiting. 

Aan de zuidoostzijde bevindt zich een haaks geplaatst volume onder steekkap 

met de noklijn haaks op de weg, waarin de hoofdingang en de oorspronkelijke 

rectorskamer op de begane grond en de oorspronkelijke bibliotheek op de 

verdieping. Hierop sluit, schuin naar achteren geplaatst, een hoger volume 

aan onder steekkap met de noklijn evenwijdig aan de weg, waarin enkele lo-

kalen en de oorspronkelijke docentenkamer op de verdieping. Haaks hierop 

sluit de fietsenstalling onder schilddak aan. Op het draaipunt bevindt zich het 

trappenhuis. De boogvormige vensters hebben een omlijsting van oranje bak-

steen. De vensters en deuren zijn van staal. De onderdorpels zijn bezet met 

zwarte geglazuurde bakstenen. Betonnen lateien en uitstekende luifels accen-

tueren deur- en vensterpartijen. De muurdammen tussen de vensters zijn uit-

gevoerd in zwarte baksteen. De voorgevel ( NO )  omvat drie delen. Links is 

de risalerende topgevel ontworpen met terugliggend de hoofdingang in een 

glazen pui met afgeronde noordoostzijde met ruiten in vertikale loodstrippen, 

opgenomen in de zuidoostgevel. Het portiek heeft een ver overstekende 

steekkap met de noklijn haaks op de weg, aan de linkerzijde ondersteund 

door drie bakstenen pilaren van zwarte baksteen op een muurtje. Het portiek 

is bereikbaar via een trap met acht treden, gedekt met rode en gele plavuizen. 

Een gevelsteen vermeldt: "laat niemand uwe jeugd/minachten, maar wees 

een/voorbeeld voor de geloovigen/24 nov. 1937". Rechts op de begane grond 

een pui rond de noordhoek, samengesteld uit vensters en een deur aan de 

noordwestzijde, waartussen muurdammen van donkere baksteen, verbonden 

door een latei. Op de verdieping een geheel van drie rondboogvensters, ge-

scheiden van de vensters daaronder door middel van een uitstekende latei. In 

de top een smal rondboogvenster, aan de bovenzijde omgeven door gele bak-

steen. Aan de noordwestzijde op de verdieping oorspronkelijk een balkon, nu 

twee dubbele vensters. De gangen in het tweede deel worden door middel 

van vensterstroken geaccentueerd. Aan de rechterzijde vormt een smalle risa-

liet onder steekkap en met rond venster de overgang naar de risalerende gla-

zen pui van de gymzaal, waarboven het dakvlak iets verder doorloopt. De lin-

ker zijgevel ( ZO )  van de risalerende topgevel loopt schuin, zodat een stom-

pe oosthoek ontstaat. De hoog opgaande schoorsteen, direkt achter de in-

gangspartij, is het dominerende element, links waarvan een deur en enkele 
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vensters in de gevel zijn opgenomen. Een uitstekende luifel op de verdieping 

boven teruggeplaatste vensters doorsnijdt de schoorsteen. De zuidoostgevel 

van het hogere volume bevat op de begane grond en de verdieping vensters 

van de lokalen en links een muurvlak met twee ronde vensters; in de oostge-

vel een rond venster op de verdieping. De rechter zijgevel ( NW )  bevat in de 

noordhoek een laag portiek met plat dak en rond venster in de rechter zijgevel 

waarvoor een bloembak werd ontworpen. De ingang geeft toegang tot het 

trappenhuis in het ovaalvormige volume met rond venster in de noordwestzij-

de en een vensterreeks onder het overstekende platte dak. De twee in een 

loggia opgenomen dakkapellen van de voormalige kapel zijn samengesteld uit 

een middenvenster met toogvormige zijvensters met gekleurde glas-in-

loodramen. Aan de zuidoostzijde zijn drie smalle toogvormige vensters met 

gekleurde glas-in-loodramen in het dakvlak geplaatst. De achtergevel ( ZW )  

bevat de vensters van de lokalen, opgebouwd op de begane grond uit een 

benedenvenster onder uitstekende luifel, waarboven het bovenvenster met 

klapbaar bovendeel en op de verdieping het geheel in een venstervlak uitge-

voerd. Lisenen tussen de vensters verbinden de bouwlagen. Geheel links 

twee ronde vensters, geheel rechts een schuin geveldeel waarin een ingang 

en een gekleurd glas-in-loodraam dat het trappenhuis verlicht. In het interieur 

zijn oorspronkelijke onderdelen aanwezig, onder meer het trappenhuis, plavui-

zen en tegels. Waardering Schoolgebouw "Alberdingk Thijm College" is van 

algemeen belang wegens architectuur-, cultuurhistorische alsmede typologi-

sche waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een middelbare 

school, gebouwd in de stijl van het expressionisme naar het ontwerp van N. 

Andriessen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, beeldbepalend gesitueerd 

aan de Emmastraat. 
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NOTEN 

 

1 gegevens zijn ontleend aan het eerste hoofdstuk van de conceptversie 

van Rob Marx over het werk en leven van Nico Andriessen, mart 2010 

2 De inschatting van aantallen woningen is gedaan op basis van de voor 

bouwvergunningen ingediende tekeningen die aanwezig zijn in het 

streekarchief Hilversum. Het complete overzicht is bijgevoegd op CD-

rom. 

3 Boudewijn Faber, p. 28. 

4 Hans Wijffels, Bakkerij Vorselaars, 2004 

5 Zie ook het artikel in het tijdschrift Bouw, Het Alberdingk Thijm College 

te Hilversum, 1977, jaargang 32, nr. 2, pp.49 tot 52.  

6 Zie Kleuronderzoek aan het Katholiek Lyceum in ‘ t  Gooi, ingenieurs-

bureau J. Tegelaar & Instituut Collectie Nederland, 1999. 
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