
 

Jos van Eldonk over ‘Ambacht als inspiratie’ 

 
Op de eerste avond van het nieuwe seizoen organiseerde de 
lezingencommissie van Die Goude in samenwerking met de Stichting 
Open Monumentendag een lezing door de bekende architect Jos van 
Eldonk. Van Eldonk is in het Goudse bekend geworden als de architect 

van het Huis van de Stad en van de winkels  (o.a. C&A) op de Kleiweg. 
De voordracht werd gehouden in het teken van het thema van Open 
Monumentendag ‘Kunst en Ambacht’. 
 
Jos van Eldonk begon met de ontwikkeling te schetsen van de 
Nederlandse architectuur in de negentiende en twintigste eeuw. 
Daarbij kan je constateren, dat er een afwisseling is geweest van 
ambacht en industriële technieken. Op dit moment lijkt het ambacht 
weer te worden verheerlijkt . En dat niet alleen in de bouw. Kijk maar 
in de supermarkt eens naar het ‘ambachtelijk’ gebakken brood of naar 
de ‘ambachtelijk’ bereide ham. Ambacht in deze tijd is dikwijls  een 
illusie, is de mening van Van Eldonk. Baksteen wordt industrieel 
vervaardigd, houten kozijnen blijken van kunststof te zijn en zijn niet 
van echt te onderscheiden. En dat zijn maar twee voorbeelden. 
 

Bij het ontwerpen van de gevels van 
de winkels aan de Kleiweg is goed 
naar de context gekeken. De sfeer van 
de stad, de verschillende bouwstijlen 
aan de Kleiweg zijn van invloed 
geweest op het ontwerpen van de 
gevels van de winkels. Het 
oorspronkelijke casco is behouden 
gebleven, het aanzicht veranderde 
drastisch.  
Diverse bouwstijlen zijn erin terug te 
vinden en kijken we naar de details, 
dan zien we de kaarsen, de 
stroopwafels en bekende portretten 
van Gouwenaars op of aan de gevels 
terug. 
Hierna vertelde Jos van Eldonk hoe 

het ontwerp van het Huis van de Stad tot stand was gekomen. 
Handicap hierbij was dat de kavel niet al te groot was en dat het daarom een compact gebouw 
moest worden. Belangrijk was ook dat de raadszaal als kern van de hedendaagse duale democratie 
goed bereikbaar moest zijn. Een monumentale trap is daarom ook de verbinding geworden tussen 
begane grond, de afdeling Burgerzaken op de eerste verdieping en de Raadszaal op de tweede 
verdieping. 
De gevel is een modern staaltje van moderne ambacht geworden. De materiaalkeuze, baksteen in 
de vorm van een ruitpatroon, vormt en verbinding met de historische binnenstad. 
Het maken van de ruitvorm heeft ambachtelijk in België plaatsgevonden. De bakstenen zijn in 
geprefabriceerde betonnen elementen één voor éen aangebracht. 
 
Als ‘toetje’ liet hij zien hoe zijn architectenbureau Soeters Van Eldonk een eerste prijs had 
gewonnen met het ontwerp van het New Energy Institute in Wuhan. Het moest het meest duurzame 
en compacte gebouw worden van China. Daarbij moest gebruik gemaakt worden van 
natuurelementen als zon, aarde, regen en wind. 
Het bureau heeft zich hierbij met name in de vormgeving laten inspireren door de natuur, in dit 
geval de aronskelk. De vorm van deze bloem heeft als model gestaan voor het uiteindelijke gebouw. 
 
Al met al een interessante en veelzijdige lezing en een mooie opstap naar de daaropvolgende Open 
Monumentendag. 


