Van Eesterengesprek #11 – Excursie Evers en Sarlemijn Nieuw-West en
Bos en Lommer; 21-01-2012
Om het bezoek aan de verschillende werken van Evers en Sarlemijn in de buurt van het van
Eesterenmuseum in te leiden verzamelen we ons in het museum om naar filmfragmenten van
een interview met Aat Evers te kijken.
In het interview vertelt Evers over de geschiedenis van het bureau Evers en Sarlemijn. Hij en
Geert Sarlemijn werkten voor het eerst samen in de vroege jaren ’40 en kort daarna, in 1941
richtten zij samen een bureau op. Ze hadden samen colleges gevolgd van M.J. Granpré
Molière. In het begin van het bestaan van hun architectenbureau liep het met de opdrachten
nog niet echt storm. Pas na een snelle publicatie in een stedenbouwkundig blad na het einde
van de tweede wereldoorlog begonnen de opdrachten binnen te druppelen in onder andere
Roosendaal, Amsterdam en Den Bosch.
Evers en Sarlemijn werkten met zogenaamde plastische getallen. Gebaseerd op de ideale
verhoudingen, 65 x 100, zochten Evers en Sarlemijn naar een verhouding die drie dimensies
kent. Dit werden plastische getallen genoemd.
Evers en Sarlemijn zijn bij uitstek architecten van de katholieke zuil. In hun werk vind je dan
ook veel religieuze thema’s terug.
Na deze inleiding trekken we er per fiets op uit om enkele gebouwen van Evers en Sarlemijn
nader te bekijken onder leiding van Wil Val.

Sint-Catharinakerk
Onze eerste stop is vlakbij het museum. Aan de Burgemeester Eliasstraat staat de SintCatharinakerk, gebouwd als Katholieke kerk met pastorie en school. Het ontwerp van deze
kerk was in handen van een andere architect, maar deze stierf voordat het plan af was. Evers

en Sarlemijn namen het over op basis van een zeer minimale schets, waardoor zij veel ruimte
hadden voor een eigen invulling. Voor het ontwerp ervan deden de architecten ideeën op in
Zuid-Frankrijk en Noord-Italië en lieten zij zich inspireren door Molière. Inmiddels is het
gebouw in gebruik als Syrisch Orthodoxe kerk. We mogen de kerk en de ruimten eronder van
binnen bekijken.

De Nieuwe Akbar
Vervolgens fietsen we verder richting Bos en Lommer. Daar staat haaks op de Bos en
Lommerweg de Nieuwe Akbar. Dit bouwblok werd gerealiseerd in 1952 in opdracht van de
Katholieke woningbouwvereniging Het Oosten. Hoewel het plan van van Eesteren was
ingericht met het oog op strokenbouw, realiseerden Evers en Sarlemijn een gesloten
bouwblok met een binnentuin, met daarin de Mariakapel. Niet alleen in de Mariakapel, maar
ook in de gebeeldhouwde versieringen in de voorgevel komt hun Katholiek verzuilde
achtergrond naar voren. Inmiddels is het gehele blok gerenoveerd. Het blok is niet alleen
opgeknapt, de appartementen zijn ook vergroot door aan de achtergevel bij te bouwen.
Bovendien zijn de bergingen op de begane grond bij de woningen getrokken, wat niet alleen
de woningen vergroot, maar ook de aanblik van de buitenkant veel opener maakt omdat er nu
ramen in zitten. Het ene deel bestaat uit koop-, het andere deel uit huurwoningen. Bij een van
de bewoners nemen we een kijkje binnen.

Winkelgalerij aan de Burgemeester de Vlugtlaan en de woonblokken daarachter
Onze laatste stop is vlak naast het museum aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Hier
ontwierpen Evers en Sarlemijn een lange winkelgalerij van één verdieping. Daarachter staan
drie woonblokken die ook door hen zijn ontworpen. Alle drie zijn gerenoveerd, maar slechts
één is in oude staat hersteld. De andere twee hebben isolering aan de buitenkant gekregen
waardoor ze zijn gestuukt en de bakstenen niet meer zichtbaar zijn. Boven de portieken zijn
weer religieuze afbeeldingen te vinden in mozaïek.

