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“Een weerklank van 
inwendige ruimte”

“De bron van alle architectonisch 
scheppen is het behagen aan de 

onzichtbare en voelbare idee van het 
omsloten zijn. Zichtbaar en voelbaar 

zijn tweeledig denkbaar, n.l. geestelijk 
en zinnelijk, waaraan dus het schoone 

ruimtelijke bouwwerk moet voldoen. 
Het behagen aan en in de wijze van het 
omsloten zijn staat dus primair buiten 

techniek of materiaal of intellectueele 
beschouwing, het is tenslotte het behagen 

in het bevrijde ruimtelijke.”
1)

2

Voor een goede beoordeling van Van Loghems architectuur-ontwerpen is 
het wenselĳk om theorie en praktĳk aan elkaar te toetsen. Doordat het 
archief van het bureau vrĳwel geheel is verdwenen, is het lastig om precies 
na te gaan hoe Van Loghem tot zĳn uiteindelĳke werken kwam. Een 
reconstructie van zĳn werkwĳze is zodoende vrĳwel alleen mogelĳk op basis 
van een analyse van zĳn uitgevoerde werk, zĳn eigen publicaties, enkele 
bewaard gebleven brieven en de spaarzame gegevens van opdrachtgevers. 
Ter inleiding op zĳn uitgevoerde werk, dat besproken en geïllustreerd wordt 
in het hoofdstuk ‘Oeuvre’, volgt hier een samenvatting van Van Loghems 
opvattingen over de taak en de plaats van de architect, voorafgegaan door 
een karakterschets.

2.1 De persoon Van Loghem
Van Loghem was een architect met een ware passie voor zĳn vak. Als kunstenaar met 
intellectuele inslag was hĳ goed op de hoogte van de architectuuronwikkelingen in heden 
en verleden, in binnen- en buitenland. Hĳ maakte regelmatig reizen binnen Europa en 
had behalve voor eigentĳdse architectuur grote belangstelling voor de periode van de 
barok. Door zĳn functies binnen commissies van MBVA en BNA kwam hĳ in aanraking 
met talrĳke collega’s. Hoewel helaas weinig bekend is van de inhoud van zĳn boekenkast 
zal hĳ ongetwĳfeld naast de Nederlandse vakliteratuur en -bladen onder meer The Studio, 
Hermann Muthesius, Camillo Sitte en Ebenezer Howard hebben bestudeerd, net als alle 
andere architecten van zĳn generatie. Van Loghem noemt bovendien uit de negentiende 
eeuw de werken van de Duitse architectuurtheoretici Karl Friedrich Schinkel en Gottfried 
Semper. Ook Otto Wagners Moderne Architektur uit 1895, waarin hĳ onder meer stelt 
dat architectuur de uitdrukking moet zĳn van het maatschappelĳk leven, heeft hĳ waar-
schĳnlĳk gekend. Zeker was hĳ behalve met het werk van vakbroeders uit eigen land, 
onder wie in het bĳzonder Cuypers, Berlage en de ‘Stĳl’-groep, bekend met de ver-
richtingen van de Werkbund, van de Wiener Sezession, van Tony Garnier, Frank Lloyd 
Wright, Le Corbusier, het Bauhaus, het werk van Duitse stedebouwers als Ernst May en 
Bruno Taut en vooral na zĳn verblĳf in Rusland ook van de Oosteuropese architecten.2) 

De relatie met de natuur 
wordt benadrukt in deze 

aanbouw aan de Waterlelie in 
Haarlem uit 1929
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Laten we daaruit begrijpen dat de lichte, ijle stalen meubelen, de glazen tafels, ook zelfs de glazen 
meubelen die wij in Parijs waarschijnlijk voor het eerst zagen, ontstaan zijn omdat ons lichaam nu 
eenmaal vraagt om stoelen, om tafels en bergmeubelen, maar tegelijkertijd heeft leeren beseffen dat de 
ruimte, ‘het leege’ erdoor verstoord wordt. Vandaar de ijlheid der nieuwe meubelen en de lichte 
kleuren, die de leegte het minst verstoren.” 56)

De houding van de mens is een afspiegeling van zĳn interieur: “door stijve, starre meubelen wordt ook 
het interieur star. Soepelheid, beweeglijkheid, veering geeft het levende. In een star milieu is ook de 
houding van den mensch stijf, houterig.” 57) Wanden moeten zoveel mogelĳk vrĳ gehouden worden  
en niet volgehangen met schilderĳen. “Zoodra de wand behangen wordt, wordt de ruimtewerking 
vernietigd.” 58)

Zoals zoveel architecten hield ook Van Loghem zich bezig met het ontwerpen van meubilair. Dat kon 
variëren van ingebouwde buffetten en kasten, zoals bĳ Tuinwĳk Zuid, tot volledige inrichtingen inclusief 
houten lambriseringen, wandbespanning, tapĳten en verlichting. In het eerste geval was ruimte- en 
kostenbesparing de achterliggende gedachte en in het tweede overwegingen van esthetische aard. Het 
idee van een Gesamtkunstwerk sprak en spreekt nog altĳd veel architecten aan. De meeste van Van 
Loghems meubelen waren niet bedoeld voor serie- laat staan massaproductie, omdat zĳ precies op maat 
gemaakt waren voor een bepaald huis en opdrachtgever. Zelfs de meubelen die hĳ voor de meubelfabriek 
L.O.V. ontwierp zĳn enkele stuks. Een uitzondering vormt een aantal ontwerpen voor stalen buismeubelen 
voor de D3 fabriek in Rotterdam. 

Tot de woningen die Van Loghem zelf grotendeels inrichtte behoren zĳn eigen huis de Steenhaag, een 
woonark in Dordrecht voor zĳn zwager, de Waterlelie in Haarlem, ’t Kôrnegoar in Lonneker en woonhuis 
Hartog in Den Haag. In veel gevallen kreeg hĳ hierbĳ slechts een vage opdracht voor het inrichten van een 
bepaalde ruimte. Van Loghem deed uit zichzelf vaak suggesties en deze werden in een aantal gevallen 
ook overgenomen.59)

Van Loghem werkte voor de inrichting van zĳn huizen voornamelĳk met de Haarlemse meubelfirma Van 
Zutphen. Deze voerde niet alleen zĳn ontwerpen uit in eigen atelier, maar zorgde tevens voor de stoffering 
en het onderhoud. De lambriseringen en het overige houtwerk waren meestal behandeld met wasbeits, 
dat eens in het jaar opnieuw aangebracht diende te worden.60)

In de vormgeving van Van Loghems meubelen is grofweg eenzelfde ontwikkeling aan te wĳzen als in die 
van zĳn gebouwen. Ook in de ontwikkeling van de vorm zit wel een lĳn, maar liggen de grenzen niet vast.

Zĳn vroegst bekende ontwerpen dateren van 1912 en waren bestemd voor zĳn eigen huis. Het betreffen 
simpele en stoere eikenhouten meubelen, waaronder fauteuils, een bankje en een dressoir van eikenhout. 
Voor de Waterlelie maakte hĳ een zeer kostbaar hal- en een woonkamerameublement van rood gebeitst 
essenhout, ingelegd met ebben in een relatief lichtvoetige variant op de Amsterdamse School. Van 
Loghem waardeerde de artisticiteit van de ontwerpen van deze groep, maar zette kanttekeningen bĳ het 
praktisch nut ervan. 

Voor zĳn eigen woningbouwprojecten ontwierp Van Loghem goedkope, eenvoudige kasten, dressoirs 
en wastafelmeubelen.

In zĳn Nieuwe Bouwen-periode legde Van Loghem zich toe op het ontwerpen van stalen buismeubelen. 
Hĳ ontwerpt in dit materiaal voornamelĳk eenvoudige en praktische modellen, met als enige luxe soms 
een lederen bekleding. Deze meubelen vertonen niet dezelfde zorgvuldige afwerking als zĳn eerdere 
ontwerpen. Dat heeft diverse oorzaken. Stalen buis is nu eenmaal een ‘kaler’ materiaal dan hout en het 
wordt niet mooi oud. Dit laatste is een eigenschap waarvan men zich waarschĳnlĳk, door onbekendheid 
met het materiaal, geen rekenschap heeft gegeven. Bovendien werd het stalen meubel industrieel en niet 
ambachtelĳk geproduceerd en hadden de fabrikanten in de beginperiode nog niet zoveel ervaring met 
het vervaardigen van goede kwaliteit. Het is daarnaast ook denkbaar dat men dit meubilair niet met het 
oog op de eeuwigheid ontwierp. 

2.6 Ordening
Bĳ zĳn ontwerpen heeft Van Loghem bewust aansluiting gezocht bĳ de aloude opvattingen over 
maatvoering en verhoudingen. Het toepassen van harmonieuze proporties in de bouwkunst kent een 
zeer lange traditie, teruggaand tot de zesde eeuw v.C. op Pythagoras’ theorie van analogieën, gebaseerd 
op het geloof dat de kosmos kan worden geordend door getal en maat. Harmonieuze getallenreeksen 
brengen volgens deze leer orde aan in de chaos en de hoogste schoonheid moest gezocht worden in 
eenvoudige getallen en verhoudingen, zoals 1:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 en 5:6. Sommige van deze reeksen 
werden herontdekt in de renaissance, zoals de naar Fibonacci genoemde reeks, waarbĳ de getallen 
bepaald worden door de som van de twee voorgaande (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc.) De verhouding 
tussen de opeenvolgende getallen benadert na een dozĳn stappen de toenmalig als ideaal geldende 
verhouding van de gulden snede, de sectio divina (1:1,618…). 

De stoel op de tekening 
onderaan is ontworpen 
voor zijn eigen huis de 

Steenhaag als onderdeel 
van een ameublement 

bestaande uit een leunstoel, 
bank, tafeltje en dressoir 

De klok, het theemeubel  
en de stoel met gestreepte 

bekleding zijn afkomstig  
uit de Waterlelie. De stalen 

meubelen op de tekening 
zijn gebruikt voor  

’t Kôrnegoar, evenals voor 
de in 1937 door Van 

Loghem gemoderniseerde 
tuinkamer van de familie 

Leiden, waarvoor hij ook 
een uittrektafel, een kastje, 
een dressoir en een zithoek 

met sofa en leunstoelen 
ontwierp 

Veel van Van Loghems 
meubelen waren speciaal 

in opdracht gemaakt en 
niet voor massaproductie 

bestemd 

Ontwerp voor zeven 
wandlampjes van koper voor 
de woonark Johanna 

1916
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Een architect heeft bĳ het ontwerpen niet alleen rekening te houden met de wensen van zĳn opdrachtgever, 
maar ook met de bouwlocatie, de ligging, vorm, omvang en bodemgesteldheid van het terrein en met de 
geldende bouwvoorschriften, evenals met de maten en eigenschappen van de gangbare bouwmaterialen. 
Hĳ moet bovendien op het platte vlak een driedimensionale ruimte verbeelden op zodanige wĳze dat zĳn 
opdrachtgever zich een redelĳk beeld kan vormen van het uiteindelĳk resultaat. Daar presentatietekeningen 
nooit Van Loghems sterkste punt waren, maar hĳ wel over een uitstekend driedimensionaal voor-
stellingsvermogen beschikte, zal hĳ vooral op zĳn mondelinge kwaliteiten aangewezen zĳn geweest bĳ het 
voorleggen van een ontwerp aan de opdrachtgever.

Bĳ Van Loghem blĳken vorm en afmetingen van het terrein vrĳwel altĳd het uitgangspunt te zĳn geweest 
voor het ontwerp.76) In overeenstemming met zĳn eigen theorie ging hĳ eerst uit van het grote geheel, 
waarna hĳ de hoofdvorm bepaalde en vervolgens steeds meer detaillering aanbracht. Hĳ bracht het 
gegeven perceel terug tot een eenvoudige geometrische vorm, zoals een driehoek of een rechthoek en 
liet de verhouding tussen de lengten van de (hoofd)zĳden terugkomen in de maten van het gebouw. 
Tegelĳkertĳd nam hĳ een praktische materiaalmaat, zoals de koppenmaat van de baksteen, als tel-
eenheid om de muurlengten en -hoogten en de maten van deur- en raamkozĳnen te bepalen.

De assen van het terrein blĳken vrĳwel altĳd een rol te spelen en samen te vallen met een belangrĳke 
materiaallĳn van het gebouw, meestal de achterlĳn. 

Vervolgens begon Van Loghem aan de dispositie van de verschillende ruimten, waarbĳ oriëntatie een 
belangrĳke rol speelt in combinatie met de functie van bepaalde vertrekken. De hoofdvorm zelf – meestal 
orthogonaal, met een enkele keer een ronding – verdeelde hĳ, afhankelĳk van de grootte, in twee of drie 
beuken, die elk weer onderverdeeld werden in kleinere ruimtes. Als de situatie dat toelaat zien we dat bĳ 
Van Loghem de voor het woongenot minst belangrĳke ruimtes zoals de dienstvertrekken altĳd op het 
noorden gelegen zĳn, terwĳl de voornaamste woonvertrekken zoveel mogelĳk op het zuiden en westen 
zĳn gesitueerd. Er is altĳd een duidelĳk aanwĳsbaar hart van het huis, het belangrĳkste verkeersknooppunt, 
van waaruit de gehele routing zĳn beslag heeft. Meestal wordt deze functie vervuld door de traphal. Van 
Loghem lĳkt een voorkeur te hebben voor het diagonaalsgewĳs rangschikken van de woonvertrekken, 
waarmee niet alleen beantwoord werd aan eisen van “innerlijke doelmatigheid” (meer lichtopbrengst en 
duidelĳke looplĳnen), maar ook aan esthetisch-ruimtelĳke voorwaarden. De verhouding van de 
verschillende ruimtes wordt gerelateerd aan de van het terrein afgeleide basisverhouding, waarmee hĳ 
teruggaat op Vitruvius, die voorschreef dat de verhoudingen van het gebouw al in de plattegrond tot 
uitdrukking moeten komen. 

Het materiaal dat Van Loghem het meest gebruikte was baksteen. Hoewel de verschillende soorten 
baksteen onderling kleine verschillen in afmetingen bevatten, gaat Van Loghem in zĳn tekeningen uit  
van een afgeronde maat van 5,5 x 11 x 22 cm, waarbĳ de koppenmaat van 11 cm als moduul wordt 
aangehouden.

Omdat terrein, programma van eisen en oriëntatie weinig constante factoren zĳn, moest Van Loghem 
zich steeds aan de specifieke situatie aanpassen en het is fascinerend om te zien hoe hĳ tussen de Scylla 
en Charybdis van beperkingen en idealen doorvoer.

Aan de hand van drie voorbeelden wordt op de volgende pagina’s getoond hoe Van Loghem te werk ging 
bĳ het plaatsen van het gebouw op het bouwterrein en bĳ het bepalen van de maten. Hoewel een 
dergelĳke steekproef niet geheel representatief is om een sluitend bewĳs te krĳgen, kan toch geconstateerd 
worden dat hĳ gedurende zĳn gehele loopbaan een min of meer vaste ontwerpmethode hanteerde. Van 
Loghem blĳkt zich aan eenvoudige, kleine getallen tussen de 1:2 en 5:6 te houden en voldoet daarmee 
aan Pythagoras’ normen voor harmonische proporties. Afwĳkingen van de hoofdvorm en de exacte 
verhoudingen zĳn meestal te verklaren uit de detaillering, zoals bĳvoorbeeld de uit esthetisch oogpunt 
noodzakelĳke sprong in de noordgevel van de Steenhaag. Van Loghem blĳkt bĳ het ene huis strenger te 
werk te gaan dan bĳ het andere. Zo zĳn bĳ de Meerle vrĳwel alle verhoudingen, zowel interieur als exterieur 
2:3, terwĳl bĳ woonhuis Hartog alleen de lengte, diepte en hoogte van het huis en de maten van het 
voornaamste woonvertrek de verhoudingen van 4:5 van het terrein weerspiegelen. Dit hangt waarschĳnlĳk 
samen met de mogelĳkheden die het terrein bood. In ieder geval wordt duidelĳk dat Van Loghem het 
terrein als uitgangspunt nam voor het bepalen van de maten van het huis.

De genoemde huizen dateren van 1912, 1922 en 1937-1938 en vertegenwoordigen daarmee verschillende 
stĳlfasen. Het eerste heeft een hellend dak met drie gelĳke topgevels, wat extra moeilĳkheden opleverde. 
Van dit huis zĳn de analyse-tekeningen het meest gedetailleerd. De twee laatste huizen zĳn plat gedekt. 
Ter aanvulling zĳn elf minder uitvoerig geanalyseerde voorbeelden opgenomen, waarbĳ aan de hand van 
vier afbeeldingen (terrein, bepalende lĳnen, gebouw met bepalende lĳnen, en uiteindelĳk resultaat) is 
aangegeven hoe de bouwvoorschriften en de assen van het terrein van invloed waren op de plaatsing 
van het huis.

Spelen met baksteen en 
lichtval bij Huis ter Cleeff, 

1921-1922

De Steenhaag, Zonnelaan 2, 
Haarlem, 1912. Theoretisch 
en uitgevoerd ontwerp

De Steenhaag
Het huis staat op een driehoekig terrein, waarvan de schuine zĳde aan het Spaarne grenst.

De onregelmatige stippellĳnen geven de door de lokale bouwvoorschriften bepaalde afstanden van 
twee meter van het huis tot de erfscheiding en tot het Spaarne en van vĳf meter tot de straat aan. Volgens 
de bepalingen van de exploitatiemaatschappĳ N.V. Haarlemmerhoutpark zou op het terrein een vrĳstaande 
villa gebouwd moeten worden voor één gezin met een huurwaarde van minstens 800 gulden per jaar en 
minstens 200 vierkante meter in eigendom rondom hebben.

Het gebouw moest zowel plaats bieden aan Van Loghems gezin (ten tĳde van de bouw was het eerste 
kind op komst) als aan zĳn bureau.

De oriëntatie van de woonvertrekken is zuidoost, op het water. De tekenkamer ligt op het zuidwesten.

· Van Loghem kiest voor een vierkant als basis, waarbĳ de lengte van de erfscheiding bepalend is voor 
de maat. Deze lengte bedraagt 29,26 cm, omgerekend in baksteenmaten 266 koppen. Hieruit wordt in 
twee stappen een moduulmaat van 7,26 m afgeleid, door de lengten telkens te halveren. 266:2 = 133 
koppen. Dit is niet deelbaar door twee, dus wordt het afgerond tot 132 koppen. 132:2 = 66 koppen, 
oftewel 7,26 m. 
· De lengteas van het huis ligt op het midden van de erfscheiding.
· Gebruikte spouwmuur: twee halfsteens bladen met een tussenruimte van vĳf cm.
· De stramienlĳn ligt op binnenkant buitenspouwblad.
· Er moeten in de oost-, noord- en zuidgevel gelĳke topgevels komen en aan de noordzĳde een sprong 
voor de goot, die anders niet mooi aansluit op de topgevel, maar er buiten komt. De muren langs het 
Spaarne zĳn bepalend, vanwege verordening, dus wordt uitgegaan van de topgevel aan de oostzĳde. De 
stramienlĳn van het uitspringend deel van de oostgevel + kop voor het buitenspouwblad = 67 koppen. 
Om de goot mooi te laten aansluiten op de noordelĳke topgevel moet de gevel 3 koppen inspringen. Blĳft 
over 64 koppen. Alle topgevels moeten gelĳk zĳn en worden dus bepaald op 64 koppen.
· Om een bruikbare ruimte op de verdieping te verkrĳgen werd de hellingshoek van het dak door Van 
Loghem bepaald op 60º, gelĳk aan de hoek die het terrein maakt met het Spaarne. Waarschĳnlĳk is hier 
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Schetsontwerpen voor 
trafohuisjes in Enkhuizen  
en Halfweg, gedateerd juni  
en april 1919 en uitgevoerde 
ontwerpen in Bloemendaal, 
Nieuwer Amstel en  
De Lijnden

Schetsontwerp voor 
twee trafohuisjes in 

Haarlemmerliede met 
een bekleding van met 
blauwgroen solignum 

bewerkte rabatdelen 
uit 1917 

Akersloot,
transformator-

huisje met brug

2021
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4.2 De functionele stad
Hoewel vaak beweerd wordt dat Van Loghem zich eind jaren twintig afkeert van het tuinstadidee,117)

strookt dit niet helemaal met de werkelĳkheid. Van Loghems eigen woordkeuze werkt hier echter 
verwarrend, omdat hĳ het woord tuinstad afwisselend gebruikte in de betekenis van wĳk binnen een 
bestaande stad en van een in zĳn geheel als tuinstad ontworpen woonplaats. Hĳ veroordeelde “de 
peuterige wijze, waarop het bijna overal tot uiting is gekomen” 118), het met moeite proberen in te 
passen van groene wĳken in reeds bestaande steden, die noodgedwongen meestal aan de rand van de 
stad moeten worden gebouwd, ver van het centrum. Dat was echter niet een plotselinge ommekeer in 
zĳn denken, ook de door hemzelf gebouwde wĳken waren in zĳn ogen niet ideaal. “De tuinstad is toch 
een overwonnen standpunt. Hoe aanlokkelijk schijnbaar, voor de groote moderne stad is het bouwen 
van tuinstadwijken een oneconomische en daarmee verwerpelijke uiting. Wat geeft het of een klein, 
heel klein deel der bevolking in een tuinstadwijk woont als de rest opeengepakt moet huizen. De stad 
is voor ieder en dus moet een bouwsysteem gevonden worden, dat aan de hoogste eischen voldoet, 
maar waarbij niet kleine groepen uitermate bevoorrecht worden boven andere. Dus gesloten 

kinderen ongestoord kunnen spelen.” 119)

Van Loghems aanvankelĳk tamelĳk romantische visie van de eengezinswoning te midden van het groen 
maakt plaats voor een van door economische noodzaak gedicteerde, soms eveneens romantisch voor-
gestelde rĳen- en hoogbouw, waar de groenvoorziening echter een minstens zo’n belangrĳke plaats 
inneemt als voorheen.

In Siberië, waar Van Loghem in 1926 met een schone lei beginnen kon omdat daar vanuit het niets een 
volledige stad moest verrĳzen, situeerde hĳ de meeste woningen dan ook op de wat betreft natuurschoon 
aangenaamste plek en paste grotendeels aaneengesloten bebouwing toe. Wonen en werken konden 
vanwege praktische en natuurlĳke omstandigheden niet gescheiden worden, maar hĳ zorgde voor veel 
groen tussen beide functies, daarbĳ geholpen door de aanwezigheid van een brede rivier, die als grens 
fungeerde.120)

Het in 1920 geschetste ideaal, woonkernen – ruime tuinsteden – te midden van bossen en weilanden, 
werkte Van Loghem in 1931 nogmaals uit voor het CIAM-congres in Moskou (dat later naar Griekenland 
verplaatst zou worden) met als onderwerp “De functionele stad” en ook propageerde hĳ deze tĳdens een 
lezing in 1938. Hĳ noemde twee mogelĳkheden: de gescheiden werkstad en woonstad, met ontspannings-
plaatsen tussen werk- en wooncentra en de werkstad in woonstad “weliswaar niet een ondeelbaar 
geheel, maar toch nauw aan elkaar gesloten, en dan functioneel opgelost, zooals Le Corbusier dit denkt 
in zijn ‘ville verte’. De ontspanningsplaatsen ontstaan dan tusschen de steden en behooren dus ook bij 
meer dan 1 stad.” In principe gaf Van Loghem de voorkeur aan de ‘ville verte’, omdat hĳ van mening was 
dat in veel gevallen “de natuur teveel gekluisterd wordt tusschen werk- en woonstad.” In speciale 
gevallen zou echter de werkstad met satelliet-woonsteden de voorkeur moeten krĳgen.121) Steeds maar 
weer uitbreiden van bestaande steden is geen oplossing en de verkeersproblemen worden alleen maar 
groter. “De stad die wij verlangen, de stad, die werkelijk het kenmerk van het nieuwe bouwen zal 
dragen, is de uitgebalanceerde werkstad, waarin het voetgangersverkeer en het autoverkeer volkomen 
gescheiden zullen zijn door hooge en lage banen, terwijl het zware verkeer, de reinigingsdiensten in 
hoofdzaak ondergrondsch zullen plaats hebben, waar de afvalstoffen der stortkokers, de rioleeringen, 
gas-, water- en lichtleidingen zich in makkelijk bereikbare tunnels bevinden, zoodat niet steeds de 
straten opgebroken zullen zijn voor herstellingen of aansluitingen.

De horizontale verbindingen zullen verkort moeten worden en ten deele vervangen door vertikale 
verbindingen. De aldus ontstane torenhuizen, die het silhouet van de werkstad op de juist daarvoor 
bepaalde plaatsen zullen verlevendigen, zullen omgeven moeten blijven van groen en bloemen, zoodat 
de werkstad niet de troosteloosheid van onze fabriekswijken behoeft te krijgen. Uit de werkstad loopen 
de snelverkeerswegen, die in zeer korten tijd de werkers in de radiaal gelegen woonsteden door de 
bouwlanden en bosschen zullen brengen.” 122)

Ook de hoge grondprĳzen droegen bĳ tot hoogbouw in de steden. De afstanden tussen de woon-
werktorens onderling zou bepaald moeten worden door de hoogte. Hoe hoger het gebouw, des te groter 
de afstand en hoe groter het plantsoen ertussen. In zĳn boek ‘bauen, bâtir, building’ uit 1932 schetste 
Van Loghem een poëtisch en niet geheel realistisch beeld van de nieuwe stadskernen: “wanneer dus 
onze op steenklompen gelijkende huizenblokken zullen verdwijnen om plaats te maken voor zuiver 
geproportionneerde glazen torens, zoodat de arbeid der menschen niet langer in donkere of electrisch 
verlichte ruimten behoeft plaats te hebben, maar als het ware in de open lucht geschiedt tusschen 
planten, boomen of in de wolken – in volkomen stilte – dan zal er toch wel iets ten goede aan het 
stadsbeeld en het stadsleven zijn veranderd. Denkt men zich boven die glazen torens geruischloze 
vliegtuigen, dan zal men pas met recht van een werkelijke verovering van de lucht door den mensch 
kunnen spreken.” 123) 

Het ontwerp voor de Meentdoorbraak in Rotterdam uit 1931 en zĳn voorstel voor een wĳziging der 
voorgestelde bebouwing van een deel van het nieuwe Rotterdam illustreren Van Loghems zienswĳze. 

Ook in zĳn inzending voor de prĳsvraag voor goedkope arbeiderswoningen in 1934, waarvoor hĳ 22 
torens van elk 16 woonlagen met vier appartementen per laag ontwierp, wilde Van Loghem een oplossing 
aandragen voor economische, menswaardige woningbouw op een klein oppervlak. “De hooge 
wooncomplexen brengen de bewoners met de wijdheid van onze luchten in contact en verschaffen hun 
de mogelijkheid om collectief de groote vrije terreinen tusschen de woningen te benutten, hetzij door 
spel, hetzij door het kweeken van planten of door de lichaamscultuur tot een integreerend deel van hun 
leven te maken.”124) De woningen zelf bestonden uit een vierkante woonruimte, een keuken, een 
badkamer en drie minimale slaapkamers die bĳ de woonruimte getrokken konden worden.

4.3 Normalisatie en proefwoningen
Van Loghem heeft de tĳd niet mee gehad om zĳn ideaal te verwezenlĳken. Toen hĳ terug kwam uit Siberië 
was het economische en politieke klimaat in Nederland er niet naar om hem in staat te stellen in eigen 
land toe te passen wat hĳ daar had geleerd over stedenbouw. Had hĳ de Tweede Wereldoorlog overleefd, 
dan zouden er ongetwĳfeld veel kansen zĳn geweest om mee te helpen aan de wederopbouw. 

Hoewel hĳ in de praktĳk weinig kon uitrichten bleef Van Loghem zich echter buigen over de problematiek 
van de woningbouw en besteedde hieraan in zĳn geschriften veel aandacht. Hĳ nam dan ook enthousiast 
deel aan de werkzaamheden van de Nederlandse groep van de Internationale Congressen voor het 
Nieuwe Bouwen, waarin deze problematiek systematisch aan de orde werd gesteld. In 1933 zette Van 
Loghem eens duidelĳk op een rĳtje wat er allemaal in zĳn ogen zou moeten gebeuren. Hĳ constateerde 
dat er veel vooruitgang was geboekt in technische kennis, maar dat de woningbouw daar hopeloos bĳ 
achterbleef. Er was wel een wat grotere openheid gekomen in de woningen, maar overigens waren er 
weinig verbeteringen te constateren in juist die woningen waarin het merendeel van de mensen moest 
verblĳven. Normalisatie van woningen zou het uitgangspunt moeten worden.125) 

Project voor de 
bebouwing van de 

1931 

Van Loghems inzending  
voor de in 1934 door de 
gemeente Amsterdam 
uitgeschreven prijsvraag 
voor goedkope arbeiders-
woningen. Hij stelde 
22 woontorens van 
16 woonlagen in staalskelet 
voor met in totaal 1378 
woningen en 70 winkels
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Zwanenhof

8.1
Vijverlaan 1, Haarlem

1909

Opdrachtgever: J.J. van Loghem
Ontwerptekening: januari 1909

Eerste steenlegging: 23 april 1909
Aannemer: J.A. Jonker & Zn

Verbouwing 1914: aanbouw achtergevel
Verbouwing 1917: aanbouw zitje en uitbreiding 

berging; schoeiing langs het water
Verbouwing 1939-1940 (voltooid door J.P. Kloos): 

bijbouw garage, wijziging vensters zit- en 
zijkamer, inwendige wijzigingen

Verbouwing 1973 (architect P.H. Cuperus): 
verwijdering glas-in-loodramen, aanbrengen 

van enige vensterkozijnen

Zwanenhof trekt het oog onmiddellĳk door zĳn fraaie ligging aan de vĳver.  
Er kan geen twĳfel aan zĳn, dit huis is bedoeld om gezien te worden. Niet 
verwonderlĳk als men bedenkt dat Van Loghem het ontwierp voor zĳn 
ouders en dat zĳn vader één van de directeuren van de N.V. Haarlemmer-
houtpark was. Zwanenhof was één van de eerste gebouwen in de wĳk en 
ongetwĳfeld bedoeld als visitekaartje. Tevens is het een blĳk van 
vertrouwen in de zoon, die het ontwerp maakte nog voordat hĳ afgestu-
deerd was in Delft. Een prachtig begin, maar tevens een grote verantwoor-
delĳkheid. Kon hĳ het waarmaken? 253) 

Het Haarlemmerhoutpark behoorde in 1909 nog tot de gemeente Heemstede en 
grensde aan weilanden. Men ging hier wonen om buiten te zĳn en toch dicht bĳ de stad. 
De bouwvoorschriften bepaalden een minimumafstand tot de openbare weg van vĳf 
meter. Voorts mochten er zonder toestemming van de Maatschappĳ N.V. Haarlemmer-
houtpark, die het gebied als woonwĳk exploiteerde, geen gebouwtjes rondom het huis 
worden opgetrokken en was de resterende grond van het perceel, minstens een derde 
van het totale oppervlak, bedoeld als tuin, die “voortdurend in zoodanigen staat 
onderhouden [zal] worden, als in overeenstemming is met aard en bestemming van 
een villaterrein.” Meer dan drie villa’s mochten niet aaneengebouwd worden. Tussen 
enkele villa’s moest ten minste zes meter tussenruimte zitten, tussen dubbele en hun 
buren acht.

Het is dan ook niet verwonderlĳk dat Van Loghem voor de huizen in deze wĳk met een 
min of meer idyllische ligging aan water of in het groen voor een stadse vertaling van een 
landelĳke bouwstĳl koos.
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1971

1994

De serre is bij de verbouwing 
van 1939 bij de woonkamer 
getrokken

Traphal en plattegrond 
begane grond. De lamp die te 
zien is op een foto uit 1971 is 
waarschijnlijk een ontwerp 
van Van Loghem zelf, maar is 
door latere bewoners 
verwijderd
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Tuinwijk
Zuid

8.28
Complex van 86 middenstandswoningen 

rond twee binnentuinen, in opdracht van de 
woningbouwvereniging ‘Tuinwijk’.

Spaarnelaan 11-41; Tuinwijklaan 1-43 en 2-44; 
Zonnelaan 1-51, Haarlem

1918-1922

Opdrachtgever: Woningbouwvereeniging ‘Tuinwijk’
Eerste ontwerp: 10 juli 1918

 juni 1920
Bouwvergunning: 5 oktober 1920

Voltooiing:
Aannemer: Haarlemse Bouwassociatie

Groot onderhoud: 1992

Tuinwĳk Zuid heeft een roerige geschiedenis en de bouw ervan kostte  
Van Loghem veel hoofdbrekens, zowel van praktische als van financiële 
aard, reden waarom hier uitgebreider stilgestaan wordt bĳ de ontstaans- 
geschiedenis dan bĳ zĳn andere woonwĳken.

 
De woningbouwvereniging ‘Tuinwĳk’ werd in 1918 opgericht om tegemoet te komen aan 
de groeiende vraag naar betaalbare middenstandswoningen. Het was een initiatief van 
Barend Chapon, evenals Van Loghem een overtuigd socialist en strĳder voor menswaar-
diger woningen. Aanvankelĳk trachtte men te bouwen met steun volgens de Woningwet, 
hetgeen niet gelukte. In overleg met minister Aalberse werd in 1919 een vorm gevonden, 
waarin steun van het Rĳk aan de bouw van middenstandswoningen mogelĳk werd. 276) 
De vereniging moest de grond aankopen en de bouwkosten voor haar rekening nemen, 
gebaseerd op die van 1914 “vermeerderd met 50%; dit zal vermoedelijk spoedig 60% 
worden.” Het Rĳk was bereid het tekort tot 75% aan te zuiveren, mits de gemeente de 
overige 25% voor zĳn rekening nam, met een maximum van 490.000 gulden. Als voor- 
waarde voor Tuinwĳk werd gesteld dat acht woningen beschikbaar moesten blĳven voor 
ambtenaren van het Departement van Financiële Zaken. 277)

“De Heer Ir. J.B. van Loghem, daartoe door ons bestuur aangezocht, is bereid 
gevonden, om als architect der vereeniging op te treden, ’t geen een waarborg is, dat 
de woningen in ‘Tuinwijk’, zoowel innerlijk als uiterlijk, aan hooge architectonische 
eischen zullen voldoen. (...) De woningen zullen in hoofdzaak aaneengebouwd worden, 
zoodat alle peuterigheid wordt vermeden en het geheel gelegenheid zal bieden een  
monumentaal complex, of monumentale complexen, te doen ontstaan.”278)

Op aanraden van Van Loghem werd een terrein gekozen in het aantrekkelĳke gebied 
tussen de Haarlemmerhout en het Zuider Buiten Spaarne. Aanvankelĳk was dit gebied 
geheel als villapark gedacht. Mogelĳk heeft de betrokkenheid van de architect en diens 
vader bĳ de maatschappĳ N.V. Haarlemmerhoutpark, die het terrein exploiteerde, geleid 
tot een versoepeling van de oorspronkelĳke voorschriften, die bepaalden dat niet meer 
dan drie villa’s aaneengebouwd mochten worden.
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Kenmerkend voor Van 
Loghem zijn de 

schoorsteenmantels van 
groen geglazuurde baksteen 

en de ingebouwde kasten

Bij de meeste woningen in 
Tuinwijk Zuid zijn de 
woonkamers aan de tuinzijde 
gelegen, behalve bij die aan 
de Spaarnelaan

Originele wastafel 
met ombouw
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1914
Berthe van Loghem 

met Pit bij de  
Steenhaag

 1881-1909
· Johannes Bernardus (Han) van Loghem op 19 oktober 1881 

geboren in Haarlem als zoon van de bloemist Johannes Jacobus 
van Loghem en Ida Dicke.

· Doorloopt de HBS te Haarlem (diploma in 1900).
· Begint in 1901 opleiding voor werktuigkundig ingenieur aan 

de Polytechnische School te Delft (vanaf 1905 Technische 
Hogeschool). De studentenalmanak van 1903 geeft als studie- 
richting civiel ingenieur en vanaf 1904 bouwkundig ingenieur.362) 
Les van onder anderen van de hoogleraren Henri Evers en 
Jacob Klinkhamer (utiliteitsbouw). “Delft bezat in die dagen 

boven het gewone uitkwamen. Evers was de leermeester, die als 
mensch en kunstenaar op al zijn leerlingen een onuitwischbaren 
indruk heeft gemaakt. Zijn fout, als we hem dit als een fout 
mogen aanrekenen, was, dat zijn wieg nog te diep in de 19de 
eeuw had gestaan, waardoor hij nooit vrij is gekomen van het 
eclectisme. Klinkhamer, die de toen nog niet voor vol erkenden 
utiliteitsbouw doceerde, was in zijn ideeën ontegenzeggelijk een 
voorlooper. Zijn groote bescheidenheid heeft echter gemaakt, 
dat de hervormende ideeën, die hij bezat, niet tot volledige 
ontplooiing naar buiten konden komen. Ware het toen gelukt 
Berlage aan de T.H. toe te voegen, door het driemanschap 
Berlage-Klinkhamer-Evers zou de T.H. een tijd van groote 
kracht hebben doorgemaakt.” 363) 

· Ontmoeting met Berlage bĳ de nog in aanbouw zĳnde Beurs 
in Amsterdam. “Het onzekere, het vragende, dat mij als jong 
student beheerschte, werd als door een tooverslag aangeraakt 
bij die ontmoeting in dat milieu. Door die ontmoeting kregen 
de doelloos zwervende moleculen van mijn geest richting. Ze 
werden geordend en tot discipline gebracht. Het werd mij in dat 

eene oogenblik duidelijk, dat bouwen is een roeping vervullen, 
die de menschheid tot steun kan zijn. Natuurlijk zou die 
schok later door meer gevolgd worden, maar toch is die eerste 
aanraking met het werkelijke, het echte, voor mij richtinggevend 
gebleven.” 364) De kiemen voor Van Loghems socialistische 
levensovertuiging zĳn gelegd. 

· Wint in 1907 de eerste prĳs (ƒ 150,-) bĳ een prĳsvraag van de 
Vereeniging van Nederlandsche Kalkzandsteenfabrikanten met 
een ontwerp voor een vrĳstaand blok van zes arbeiderswoningen. 
Dit ontwerp telt mee voor zĳn kandidaatsexamen in hetzelfde jaar.365)

· Maakt in 1909 als eindexamenopgave een hallengebouw voor een 
landbouwtentoonstelling in de nabĳheid van San Francisco. 366) 

· Ontwerpt uitbreiding sociëteit Phoenix in Delft. Niet uitgevoerd.367)

· Schrĳft artikel over de uitbreiding van de sociëteit in het Studenten 
Weekblad van 31 oktober 1907.

 1909
· Ontwerpt in januari villa Zwanenhof te Haarlem (Heemstede) voor 

zijn ouders. (8.1)
· Ontwerpt in december een driedubbel woonhuis in Haarlem 

(Heemstede) voor de aannemers Bijland en Creemers. (8.2) 
· Behaalt in juni/juli zijn diploma van bouwkundig ingenieur in Delft.
· Vestigt zich als zelfstandig architect in Haarlem aan de Nieuwe 

Gracht 3. 

 1910
· Ontwerpt in september/oktober villa Houtrust in Haarlem voor  

H.H. van Waveren (8.3)
· Wordt op 6 april toegelaten als lid van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, Vakvereeniging van Nederlandsche 
Architecten (MBVA).368)

 1911
· Ontwerpt in januari villa De Meerle in Haarlem (Heemstede) voor 

W.J. Adrian. (8.4)
· Ontwerpt in mei één woning van een dubbel woonhuis 

(Julianastraat 1) in Haarlem voor P.H. Craandijk. (8.6)
· Ontwerpt in mei woonhuis Overhout in Haarlem voor  

F.M. baron van Lijnden. (8.5)
· Ontwerpt in september een uitbreiding van de electrische centrale 

te IJmuiden voor de Kennemer Electriciteits Maatschappij. (8.7)
· Treedt op 30 september in Huizen in het huwelijk met  

Bertha Maragrita Elisabeth Neumeyer (Bep/Bert). 

 1912
· Ontwerpt in januari tweede woning van dubbel woonhuis in 

Haarlem voor P.H. Craandijk (Julianastraat 3). (8.6)
· Ontwerpt in maart landhuis Steenhaag in Haarlem (Heemstede) 

voor zichzelf en zijn gezin. Ontwerpt tevens een serie stoelen, 
een bank en een buffetkast voor de woonkamer, uitgevoerd door 
meubelfirma Van Zutphen, Haarlem. (8.8)

· Ontwerpt in juli de eerste versie van landhuis Singapore in 
Haarlem (Heemstede) voor H.C. Verloop. Het tweede ontwerp, 
een spiegelbeeld van het eerste, dateert van november en wordt 
uitgevoerd. (8.9)

· Secretaris MBVA, afdeling Haarlem en omstreken.
· Neemt deel aan tentoonstelling van utiliteitswerken in het gebouw 

van de MBVA te Amsterdam.
· Geboorte van eerste dochter Maragrita (Pit) op 28 augustus.
· In september betrekt het gezin de Steenhaag. Ook het bureau 

wordt hier gevestigd.

9

maar zijn alle activiteiten van Van Loghem per jaar 
gegroepeerd, geïllustreerd met citaten. Op deze manier 

kan de lezer vrij snel een overzicht krijgen van wat er in 
een bepaalde periode speelde in Van Loghems leven, van 
ontwerpopdrachten tot familiezaken. Interpretatie wordt 

vanwege de hiaten een wat precaire zaak, maar men 
krijgt toch een beeld van datgene wat Van Loghems be-
langstelling had op vakgebied, met welke collega’s hij in 

contact stond, de vette en de magere jaren, en bovendien 
van zijn persoonlijkheid. Ter illustratie en ter 

verlevendiging van een anders wat dorre opsomming is 
gebruikgemaakt van citaten.

De activiteiten zijn, behalve in de jaren 1881-1909 en 
1926-1927, waar een chronologische volgorde is 

gehanteerd, als volgt gerangschikt: 
· ontwerpen (al dan niet uitgevoerd)

· activiteiten met betrekking tot het vakgebied
(hierin zijn ook opgenomen Van Loghems disputen  

met collega’s)
· functies en lidmaatschappen

· deelname tentoonstellingen
· lezingen

· publicaties
· diversen


