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‘ WAT I S E R M I S M E T D R I E H E R E N ’

Voor wat betreft mijn waarneming helemaal niets, zeker niet als die drie heren in een gezamenlijke productie, een groot architect
als Piet Blom eren.
En helemaal niet als daaraan een bijzondere tentoonstelling gekoppeld wordt om de waarde van Blom als bron van ideeën en
uitvoerder ervan te benadrukken.
In het kader van het door ons als werkgroep Qua Art Qua Science gekozen onderwerp ‘de Waarneming’, kwam dit thema als bijna
vanzelfsprekend binnen.
Immers met al onze activiteiten, tentoonstellingen en lezingen is de Faculty Club van de Universiteit Twente onze thuishaven. Daar
vergaderen wij in de Blomzaal, daar worden onze uitgangspunten besproken, daar broeden wij op nieuwe plannen, die allemaal
gerelateerd zijn aan zowel de kunst als de wetenschap. Daar ontvangen wij onze leden en bediscussiëren wij de aan de orde
zijnde onderwerpen en genieten van de geboden kunst, daarbij gesteund door externe wetenschappers en kunstenaars die door
ons worden genodigd om ons te leren en te inspireren. Ik stel mij zo voor dat Piet Blom in zijn tijd graag lid was geworden van een
club als de onze en daaraan een geweldige bijdrage had geleverd. En impliciet doet hij dat in deze setting.
Wij zijn dan ook verheugd om juist op deze plek een podium te kunnen bieden aan Abel Blom, Jaap Hengeveld en Dirk Verwoerd.
Zij zijn verantwoordelijk voor de monografie ‘Piet Blom’ en de daaraan verbonden tentoonstelling op de bovenverdieping. De lezing
hierover wordt dan ook door hen verzorgd en een oud-collega van Piet Blom, de architect Hans van der Eijk, geeft ons een preview
op het binnenkort te verschijnen boek. Als dank voor dit alles, wijden wij onze uitgave deze keer niet alleen aan Piet Blom, maar is
het ook een hommage aan zijn zoon, de uitgever en de fotograaf. En dit alles in een ruimte waar het zo helemaal thuis hoort. Het
is geweldig dat deze gezamenlijke productie tot stand is gekomen en dat ook onze tentoonstelling in het restaurant dit benadrukt.
Martha J. Haveman
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‘ W H AT I S W R O N G W I T H T H R E E G E N T L E M E N ? ’

In my perception there is nothing wrong with them at all, even less when these three gentlemen, in a joint production, honour an
architect as great as Piet Blom.
And still less if this is coupled with a special exhibition to emphasize the value of Blom as someone who not only generated
ideas, but realized them as well.
Within the scope of the subject of ‘the Perception’, selected by our working party of Qua Art Qua Science, this theme arose almost
naturally. After all, the Faculty Club of Twente University is our home base for all our activities, exhibitions and lectures. We have
our meetings there, in the Blomzaal, we discuss our basic principles, we ponder our new plans that are all related to both art and
science. There we receive our members, discuss relevant subjects and enjoy the art on display. In this we are supported by external scientists and artists whom we invite to teach and inspire us. I would imagine that, in his time, Piet Blom would have liked to
join a club like ours and would have made a major contribution. Implicitly, in this setting, he is doing exactly that.
Therefore, we are pleased to be able to offer a platform – on this very spot – to the three gentlemen, Abel Blom, Jaap Hengeveld
and Dirk Verwoerd. They are responsible for the monograph ‘Piet Blom’ and the exhibition connected with it, on the top floor. The
lecture on this subject will be given by them, and a former-colleague of Piet Blom, the architect Hans van der Eijk, will give us a
preview of the book that will be published presently.
By way of thanks for all this, our publication is this time not only dedicated to Piet Blom, but also pays homage to his son, the
publisher and photographer. And all this in a setting where it so clearly belongs. How wonderful it is that this joint production has
been realized, and that this is also emphasized by our exhibition in the restaurant.

Martha J. Haveman
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Abel Blom werkte vanaf zijn prille start aan in het oog springende architectuur. Reeds
als kind werd hij door zijn vader Piet van straat geplukt om maquettes te plakken en mee
te helpen tekenen. Vanaf 1982 werkte hij voor architectenbureau Alberts (later Alberts &
Van Huut) aan het hoofdkantoor van de NMB-bank in Amsterdam. In 1986 wordt hij door
Aldo van Eyck benaderd en werkt hij vanaf dag één als projectleider aan het kantoorgebouw ESA – ESTEC in Noordwijk. Projectleider op een relatief klein bureau met grote
werken betekende voor Blom ‘alles zelf doen’. Zelf tekenen en aansturen van anderen,
zelf bestekschrijven, begroten en vergaderen, kortom alle onderdelen van het brede vakgebied. Met van Eyck werkte Blom tevens aan de renovatie van het Burgerweeshuis, de
nieuwbouw van het kantorencomplex Tripolis in Amsterdam, alsmede aan de nieuwbouw
en verbouw van de Algemene Rekenkamer in Den Haag. Na het overlijden van Aldo van
Eyck in januari 1999 zijn Bloms werkzaamheden steeds meer op het ontwerpvlak komen
te liggen. Met Hannie van Eyck ontwerpt hij onder andere het Hunebedcentrum in Borger
en realiseert hij de herbouw van het ‘Sonsbeekpaviljoen’ in Museum Kröller Müller te Otterlo. Daarnaast is Blom actief als zelfstandig ontwerper van een aantal grotere verbouwingen alsmede enkele kleine nieuwbouwprojecten. Door de samenwerking met
een bevriend architectenbureau heeft hij vanaf januari 2008 de mogelijkheid om grote projecten te verwezenlijken.

From the very beginning Abel Blom has been working on eye-catching architecture. At an early age his father dragged him inside
the house to put scale models together with glue and to assist in making drawings. From 1982 he was employed by the architectural firm of Alberts (later on Alberts & Van Huut) working on the head office of the NMB-Bank in Amsterdam. In 1986 he was
approached by Aldo van Eyck and from the start was the project manager for the office building of ESA-ESTEC in Noordwijk. To
Blom, being project manager of a relatively small firm with major assignments meant: ‘do it yourself’: it is you that makes the
drawings and directs other people, you make the specifications, prepare the costing and organize the meetings, in short, you are
responsible for all aspects of this broad field.
Together with van Eyck, Blom also worked on the renovation of the Burgerweeshuis (municipal orphans’ home), the new construction
of the Tripolis office block in Amsterdam, as well as the new construction and renovation of the Algemene Rekenkamer (National
Audit Office) in The Hague.
After the decease of Aldo van Eyck in January 1999 Blom’s activities have more and more shifted to the field of design. Together
with Hannie van Eyck he designed, among other things, the Hunebedcentrum (centre for megaliths) in Borger and was in charge
of the reconstruction of the ’Sonsbeekpaviljoen’ in the Kröller Müller Museum in Otterlo.
Apart from all this, Blom is also active as a self-employed designer of a number of substantial renovations as well as some small
projects for new constructions. The cooperation with an architectural firm will enable him, as of January 2008, to realize some
big projects.
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Jaap Hengeveld is marketingcommunicatieadviseur, tekstschrijver en uitgever. Hij heeft boeken vervaardigd over uiteenlopende
onderwerpen, zoals ‘Het circus is in de stad’ een portret van circus Herman Renz. Verder ‘De Munt’ een prachtig boek over
de renovatie van de Koninklijke Nederlandse Munt en het Geldmuseum, en het boek ‘Lekkerland 1956-2006’, een verrassende
jubileumuitgave over deze internationale groothandel. Zijn boek ‘Wie let er op de winkel’, over de laatste toonbankwinkels van
Nederland, kreeg vele lovende recensies in dagbladen en op televisie en radio. Samen met architectuurfotograaf Dirk Verwoerd
vervaardigde hij onlangs een opmerkelijk boek over de architectuur van een bijzonder
woonhuis: ‘buitenplaats Drakenburg’. Jaap Hengeveld: ‘Met mijn ervaring en creativiteit
ben ik opdrachtgevers van dienst bij het ontwikkelen van een ontwerp, een eigen ‘format’ zo je het noemen wilt. Ik ben ervan overtuigd dat vormgeving daar een belangrijke
rol bij speelt. Een tekst moet vooral toegankelijk zijn. Vormgeving, tekst en fotografie
houden een boek uit de kast.’

Jaap Hengeveld is a marketing-communication adviser, copywriter and publisher. He
has produced books on a wide range of subjects, such as ‘Het circus is in de stad’ (The
circus is in town), a portrait of circus Herman Renz; furthermore, ‘De Munt’ (the Mint), a
wonderful book on the renovation of the Koninklijke Nederlandse Munt (the Royal Dutch
Mint) and the Geldmuseum (the money museum), and the boek ‘Lekkerland 1956-2006’,
a surprising jubilee edition about this international wholesale firm. His book ‘Wie let er op de winkel’ (Who is minding the shop)
on the last shops in Holland selling across-the-counter received many favourable reviews in newspapers and on radio and TV.
Together with architectural photographer Dirk Verwoerd he recently made a remarkable book on the architecture of an unusual
residence: a countryseat called Drakenburg.
Jaap Hengeveld: ‘My experience and creative powers help me when I am commissioned to work out a design, a ‘format’ of one’s
own, if you want to call it that. I am convinced that design plays an important role in this. A text has to be mainly accessible.
Design, text and photography keep a book from sitting in the bookcase.’
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Dirk Verwoerd is al vijfentwintig jaar zelfstandig vakfotograaf. Aanvankelijk werkte hij als reclamefotograaf voor diverse reclamebureaus en enkele grote retailers. Vrij snel kon hij zijn studiowerk combineren met locatiefotografie voor KLM. Daartoe vloog hij over
de hele wereld, en raakte geïnspireerd door de landschappen en mensen uit de diverse
culturen waarmee hij in aanraking kwam. Zijn foto’s voor KLM bleven niet onopgemerkt.
Verwoerd ging jarenlang op pad voor de reisorganisatie Himalaya Trekking Wandelreizen,
reizen naar de verste uithoeken van de wereld. Op dit moment werkt Dirk Verwoerd voor
een aantal gerenommeerde architectenbureaus en woningbouwcorporaties en fotografeert
hij interieurs en exterieurs van nieuwbouw en renovatie. Recentelijk maakte hij een prachtige fotoreportage over de renovatie van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht en
de nieuwbouw van een bijzonder woonhuis in Baarn: buitenplaats Drakenburg. De foto’s
zijn in samenwerking met Hengeveld Publicaties in boekvorm uitgegeven. Zelf zegt hij: ‘Architectuurfotografie is inmiddels mijn specialisme geworden. Het gaat hierbij niet alleen
om compositie, ook de lichtval, zeg maar het moment van de dag, is belangrijk. Daarnaast
besteed ik met veel plezier de nodige tijd aan het vakkundig nabewerken van de foto’s.
Hieronder ziet u mijn lievelingsfoto, de ‘Gesloten Stad’ in Amersfoort van Piet Blom.’

For the past twenty-five years Dirk Verwoerd has been a self-employed professional photographer. Initially he worked as a commercial photographer for several advertising agencies and some big retailers. It was not long before he could combine the work
in his studio with photography on location for KLM. To this end he flew all over the world getting inspired by the landscapes and
people from the various cultures he got into contact with. His photos for KLM did not go unnoticed. For years Verwoerd worked
for Himalaya Trekking Wandelreizen (a tour operator), travelling to the remotest corners of the world. At the moment he works
for a number of renowned architectural firms and
housing corporations, and photographs interiors and
exteriors of new and renovated buildings. He recently
made a splendid photoreport of the renovation of the
Royal Dutch Mint in Utrecht and the construction of an
unusual new residence in Baarn: a countryseat called
Drakenburg. The pictures have been published in book
form in cooperation with Hengeveld Publications. Dirk
Verwoerd: ‘Architectural photography has by now
become my speciality. It is not only about composition the light, that is to say the time of day, is important as
well. In addition, I enjoy spending the time it takes to
apply a professional final touch to the photographs. At
the bottom of the page you will find my favorite picture
‘de Gesloten Stad’ by Piet Blom.’
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Piet Blom (Amsterdam, 1934) groeit op in de Jordaan, een volksbuurt waar het leven zich op straat afspeelt. In deze wijk
ontkiemt Bloms visie op wonen en werken. Na een opleiding tot timmerman en bouwkundig tekenaar schrijft hij zich in voor een
studie architectuur aan de Academie voor Bouwkunst, waar hij ondermeer les krijgt van Aldo van Eyck.
In oktober 1962 wint Blom de Prix de Rome met zijn ontwerp voor het ‘Pestalozzi’- kinderdorp. In dit ontwerp stelt hij het stimuleren van samenleven door middel van de architectuur centraal. Met het aan de prijs verbonden stipendium werkt hij zijn visie
op woningbouw uit en geeft het de titel ‘Wonen als algemeen stedelijk dak’. Hierin presenteert hij een woningwoud op palen,
waarbij de begane grond aan de stad wordt teruggeven. In een periode waarin het modernisme hoogtij viert, blijft Blom zoeken
naar een synergie van architectuur en stedenbouw, van wonen en werken, met de mens als middelpunt.
Zijn eerste grote opdracht is de verbouwing van een boerderij tot mensa op het terrein van de toenmalige TH Twente. Enkele jaren
later kan hij zijn ideeën van een stedelijk dak verwezenlijken in Hengelo. De ‘kashba’, zoals hij zijn project noemt, is zijn antwoord
op de tweedimensionale, monotone uitbreidingswijken.
Als variant op zijn Kashba ontwerpt hij in 1972 in Helmond zijn eerste kubuswoningen. De woningen worden zes jaar later in
Rotterdam op grotere schaal gebouwd. Het ontwerp bezorgt hem wereldfaam. Na de oplevering van Academie Minerva in 1984
wordt het een tijd stil rond Blom, maar tien jaar later is hij helemaal terug met zijn romantische ontwerpen voor het Gasbedrijf in
Heemskerk en het Russisch Paleisje in Amersfoort. Blom overlijdt in 1999 tijdens een vakantie in Denemarken.

Piet Blom (1934) was born and bred in the Jordaan, a working-class neighbourhood
where life is lived in the street. It is in this district that Blom’s vision of what places
for living and working should be like is born. After training to become a carpenter and a
structural engineer he enrolls for the study of architecture at the Academy of Architecture, where one of his teachers is Aldo van Eyck.
In October 1962 Blom is awarded the Prix de Rome for his design for the ‘Pestallozzi’
children’s village. The design focusses on the stimulation of coexisting through architecture. With the grant attached to this prize he works out his vision of domestic architecture,
giving it the title of ‘Wonen als stedelijk dak’ (Urban roof housing). Here he presents a
forest of houses on stilts, returning the ground level to the municipality.
In a period in which modernism reigns supreme, Blom keeps searching for a synergy of
architecture and town planning, of living and working, with man at its centre. His first
important commission is the renovation of a farm into a students’ restaurant in the grounds of the then Technical University of
Twente. Some years later he can concretize his ideas of an urban roof in Hengelo. The ‘Kashba’ as he calls his brainchild, is his
answer to two-dimensional, monotonous urban developments.
In 1972, as a variation on his Kashba, he designs his first cube-shaped houses in Helmond. Six years later these houses are built
on a larger scale in Rotterdam. This design makes him world-famous.
After the completion of Academie Minerva in 1984 silence falls around Blom for a while, but 10 years later he makes a triumphant
comeback with his romantic designs for the Gasbedrijf (gasworks) in Heemskerk and the Russisch Paleisje (Russian Palace) in
Amersfoort. In 1999 Blom dies during a holiday in Denmark.
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WONEN ALS STEDELIJK DAK

Het stipendium dat Piet Blom ontvangt voor de Prix de Rome gebruikt hij om een visie uit te werken tegenover de voor die tijd
gangbare opvatting over woningbouw; de monotone structuur van rijtjeshuizen en flats.’Wonen als stedelijk dak’ is de titel voor
het ontwerp van een stad die primair uit twee niveaus bestaat: een openbare ruimte op de begane grond met daarboven woningen
die het ‘dak van de stad’ vormen. Wat betreft de begane grond tekent Blom geen concrete uitwerking, maar schetst hij het openbare leven met trefwoorden en associaties. Met deze structuur bereikt hij een woningdichtheid van 100 woningen per ha. In 1965
wordt de studie in een boekje gebundeld en uitgegeven door de Vereniging van Dakpannenfabrikanten, Nedaco. Vanwege een
subsidie voor experimentele woningbouw geeft de gemeente Hengelo hem de kans zijn stedelijk dak te verwezenlijken. In 1974
wordt in een buitenwijk van Hengelo de ‘kashba’ opgeleverd, een stedelijk dak van 184 woningwetwoningen.
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URBAN ROOF HOUSING

Piet Blom uses the grant he received as winner of the Prix de Rome to work out a vision contrary to the then prevailing notion of
domestic architecture: the monotonous structure of terraced houses and blocks of flats. ‘Urban roof housing is the title of Blom’s
design for a town consisting primarily of two levels: a public space at ground level with houses above forming the ‘roof of the town’.
As far as the ground level is concerned, Blom leaves this wide open, only sketching public life in keywords and associations. By
using this structure he achieves a housing density of 100 dwellings per hectare. In 1965 a compilation of his views is published in
a booklet by the Union of Roof-tile Manufacturers, Nedaco.
Thanks to a subsidy for experimental domestic architecture the town of Hengelo gives Blom the opportunity to concretize his
urban roof. In 1974, in the outskirts of Hengelo, the Kashba is completed, an urban roof of 184 council houses.
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Kubusprojecten
In 1972 krijgt Piet Blom van de gemeente Helmond de opdracht voor het ontwerp van een ‘ontmoetingscentrum’. Hij stelt voor om
de scheiding tussen cultuur (het bijzondere) en wonen (het gewone) op te heffen, en een ontwerp te maken waarin beide grootheden in elkaar vervlochten zijn. De bomen in de omgeving doen hem denken aan de zuilen van het Alhambra. En de bomen en de
zuilen inspireren hem tot een ongewoon idee. Hij ontwerpt een woud van ‘boomwoningen’, op hun kant geplaatste kubussen, rond
het ontmoetingscentrum. De woningen krijgen een zeshoekige pilaar waarop een gekantelde kubus rust. De eerste etage noemt hij
het ‘straathuis’, de tweede het ‘hemelhuis’ en de derde etage de ‘loofhut’.

Helmond 1972. Eerste ontwerp van theater ‘t Speelhuis met kubuswoningen

220 ❘ Qua Art - Qua Science 2004 - 2008

Het verbinden van het ongelijke

D e e l n e m ePni edte Bkluonms t e n a a r s

Cube-centred projects
In 1972 Piet Blom is commissioned by the town of Helmond to design a ‘meeting place’. He suggests dispensing with the divide
between culture (the unusual) and living (the usual) and making a design in which these two entities are interwoven. The trees
in the surrounding area remind him of the columns of the Alhambra and these two, trees and columns, are his inspiration for an
unusual idea. He designs a forest of ‘tree-houses’ – cubes placed on their sides – around the meeting place. The houses consist
in tilted cubes resting on hexagonal columns. He calls the first floor the ‘streethouse’, the second the ‘skyhouse’ and the third the
‘green cabin’.

Theater ‘t Speelhuis met kubuswoningen in Helmond anno 2007
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Een toeristische attractie in Rotterdam
Zes jaar later worden deze kubuswoningen ook op grote schaal aan de Blaak in Rotterdam gebouwd. Blom ontwerpt hier een brug
van kubuswoningen over de drukke verkeersader waarbij de pilaren van de woningen de brugpijlers van de overbouwing vormen.
De woningen trekken jaarlijks tienduizenden geïnteresseerde bezoekers.

Blaakoverbouwing Rotterdam. Op de achtergrond de ‘Schreierstoren’

222 ❘ Qua Art - Qua Science 2004 - 2008

Het verbinden van het ongelijke

D e e l n e m ePni edte Bkluonms t e n a a r s

A tourist attraction in Rotterdam
Six years later these cubic houses are also built on a large scale on the Blaak in Rotterdam. Here Blom designs a bridge of cubic
houses across the busy artery whereby the columns of the houses form the piles of the overhead structure. Every year tens of
thousands of interested visitors come to see this housing project.

Blaakoverbouwing Rotterdam (foto Maarten van Sprang)
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Vrijstaande woningen
“Waar het om gaat is concrete communicatie, dat je de ander door het leven helpt.” Wel twintig keer kreeg Blom een opdracht voor
het bouwen van een riant huis. Dat deed hij nooit. Blom: “Je kunt geen vier buitenkanten maken aan een huis. De bungalowparken
zijn de ware asociale buurten in een stad. De maatschappij gaat dood aan een gebrek aan verband.” In 1995 ontwerpt Blom voor
twee echtparen een dubbel woonhuis in houtskeletbouw. Het huis, ontworpen in een strak geometrisch patroon van vierkanten met
afgesneden hoeken, krijgt zeshoekige daken en vijfhoekige kozijnen en wordt geschilderd in Blom’s giechelende-meiden-groen.
In 1987 ontwerpt hij een ‘paleisje’ voor vrienden, de concertpianiste Yennah Prusha en haar man Herman de Waal. Hij laat zich
hierbij inspireren door gebouwen uit Irkoetsk waar zij geboren is.

1987 Amersfoort, plattegrond Russisch ‘paleisje’
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Detached houses
“What it is all about is actual communication: helping one’s fellowman through life.” More than twenty times Blom received commissions to build a spacious villa. He never accepted them, because he did not want to build houses with four outside walls.
Blom: “The areas built up with bungalows are the truly antisocial areas in a town. Society is slowing dying for lack of coherence.”
In 1995 Blom designs two timber-framed semi-detached houses for two couples. The houses, designed in a starkly geometrical pattern
of squares with cut-off corners, have hexagonal roofs and pentagonal window frames and are painted in Blom’s giggling-girls’-green.
In 1987 he designs a small ‘palace’ for friends, the pianist Yennah Prusha and her husband Herman de Waal. The buildings in
Irkoetsk where she was born inspired him.

1987 Amersfoort, Russisch ‘paleisje’
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U T I L I TA I R W E R K

Piet Bloms eerste grote opdracht is een ontwerp voor een utilitair bouwwerk, de verbouwing van een boerderij tot tijdelijke mensa
op het terrein van de TH Twente. Pikant genoeg krijgt Blom de opdracht via ir. Van Tijen, architect van de Nieuwe Zakelijkheid. Die
verwacht dat Blom van de Twentse boerderij een ‘sfeervol’ ontwerp kan maken. Blom voert de opdracht met de grootst mogelijke
toewijding en detaillering uit. Bij de oplevering in 1965 blijkt de opdracht volgens de opdrachtgever boven elke verwachting zeer
geslaagd. Blom spreekt zijn dankbaarheid hierover uit: “Van Tijen, de tegenstander, geeft me gewoon een opdracht. Zonder dat
zou ik tot de dag van vandaag een plannenmaker zijn gebleven zonder één steen op de ander te hebben gezet”.
Vanwege de succesvolle verbouwing van de boerderij krijgt Piet Blom direct een vervolgopdracht: de nieuwbouw van de definitieve mensa. Hij is echter ontevreden met de locatie en ontwerpt uit protest een fort, dat later de naam ‘Bastille’ krijgt. Het liefst
had hij gezien dat zijn mensa in het centrum van de stad kon worden gebouwd, vervlochten met het sociale en economische interieur. In juni 1969 wordt de Bastille opgeleverd.

Bouw van de boerderij, 1963.
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U T I L I TA R I A N W O R K

Blom’s first important commission is the design for a utilitarian building, the conversion of a farm into a temporary students’ restaurant in the grounds of the then Technical University of Twente. Funnily enough, Blom obtains the commission through Mr van
Tijen, a civil engineer and an architect of the New Objectivity. He expects Blom to turn this farmhouse, typical of the Twente region, into a building with a character of its own. Blom executes the assignment with the greatest possible devotion and attention
to detail. On its completion in 1965 van Tijen states that Blom has surpassed all expectations in the execution of the commission.
Blom voices his gratitude: “Van Tijen, my opponent, gives me a commission, without which I would have remained a maker of
plans to this day, without laying one brick on another.”
Because of the successful conversion of the farmhouse Blom is immediately given his next commission: the construction of the
new, permanent students’ restaurant. Blom, however, is not satisfied with the location and, by way of protest, designs a fortress,
later on named the Bastille. What he would have preferred was for his restaurant to be built in the centre of town, embedded in
its social and economic structure. In June 1969 the Bastille is completed.

Isometrie van het Bastille ontwerp
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In 1976 maakt Blom zijn eerste schetsen voor de nieuwe
kunstacademie van Groningen. ‘Academie Minerva’ moet een
kunstvesting worden, ingebed in de binnenstad. Hij ontwerpt
een verzameling van kleinere gebouwen, die door middel
van trappen en steegjes zijn verbonden met de omliggende
stad. De centrale binnenplaats wordt een ontmoetingsplaats
voor de buurt. Oktober 1984 wordt Academie Minerva door
koningin Beatrix geopend.
In 1993 wordt Bloms laatste utilitaire bouwwerk opgeleverd:
een romantisch kantoorgebouw voor het Gasbedrijf Kennemerland in Heemskerk, dat hij samen met zijn compagnon
Hans van der Eijk uitwerkt. Het gebouw is Bloms aanklacht
tegen de vaak zo zakelijke en emotieloze architectuur van
bedrijfsgebouwen.
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In 1976 Blom makes his first sketches for the new academy
of art in Groningen. The Minerva Academy is to be a
‘fortress of art’, embedded in the town centre. He designs a
number of lesser buildings that are connected with the town
around them by means of steps and lanes, and creates a
central courtyard as a meeting place for the neighbourhood.
In October 1984 the Minerva Academy is inaugurated by
Queen Beatrix.
In 1993 Blom’s final utilitarian construction is completed:
a romantic office building for the Kennemerland Gasworks
in Heemskerk which he designs together with his associate
Hans van der Eijk. This building embodies Blom’s indictment
of the so often businesslike and emotionless architecture of
industrial buildings.
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D E G E S C H I E D E N I S H E R H A A LT Z I C H
H I S T O R Y R E P E AT S I T S E L F
De geschiedenis herhaalt zich op de UT-campus in Enschede.
Architect Abel Blom herschept de boerderij die zijn vader
38 jaar daarvoor tot studentenmensa verbouwde, in een
gastenrestaurant. Aan het markante uiterlijk verandert hij
weinig. Onverbiddelijk is hij in het wegbreken van de hokkerige kantoorruimtes. Alles moet weer een open structuur
krijgen.

History repeats itself on the campus of Twente University in
Enschede. Abel Blom, architect, transforms the farmhouse
which his father converted into a students’ restaurant 38 years
ago, into a restaurant open to the general public. He makes few
alterations to the striking exterior, but ruthlessly tears down
the poky office spaces that had turned the interior into a proper
eyesore. The open structure is to be completely restored.

De talloze wanden en andere overbodige elementen, die
het oorspronkelijke karakter van de door architect Piet
Blom ontworpen mensa misvormden, maken plaats voor een
reconstructie door Abel. Hij vertelt: ,,Mijn vader kwam hier
een jaar voor zijn overlijden onverwacht binnenlopen. ,,Kan
ik iets voor u doen?” vroeg de receptiejuffrouw. Met tranen
in de ogen over de verwording zei hij: “Ik vrees dat u voor
mij niets meer kunt doen!’’
Abel Blom van architectenbureau A en H van Eyck trad in de
voetsporen van zijn vader. Aldo van Eyck was een van zijn
leermeesters. Abel was aangenaam verrast toen architect
Jan Hoogstad, verantwoordelijk voor het hele UT-vastgoedplan, hem benaderde met de vraag of hij voor De Boerderij
een bouwkundig plan wilde maken voor de mensa, met een
gastenrestaurant als nieuwe bestemming.
Blom’s ontwerp voorziet in een gastenrestaurant met een
zeer ruime keuken. Het restaurant komt langs de hele zuidzijde
en sluit naadloos aan bij goeddeels bestaande terrassen die
hij samenvoegt en verder oostwaarts uitbreidt. De gast betreedt ze via royale schuifpuien. Abel Blom brengt het gebouw
waar mogelijk in open verbinding met de buitenwereld, een
vorm van transparantie en openheid die zijn vader inwendig
ook doorvoerde met gebruik van glas in gevels en daken.
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Piet Blom ontwierp een dakterras aan de zuidkant dat via een trap in een open trappenhuis in
verbinding staat met het terras op de begane grond. Dat wordt dus ook in ere hersteld.
De op de begane grond aangebrachte niveauverschillen trekt Abel Blom gelijk. Dit biedt meer
hoogte en maakt het restaurant ook toegankelijk voor minder validen. Een lift in een op zichzelf
staande glazen zuil maakt de meeste niveaus toegankelijk.
De drie niveaus in het gebouw zijn verder verbonden door soms geheimzinnig aandoende trapjes
en trappen. Die wil Abel Blom zoveel mogelijk handhaven in dienst van de open structuur. Dat
vraagt enige vindingrijkheid omdat aan het restaurantgebruik meerdere eisen worden gesteld.
Er komen behalve het restaurant ook ruimtes voor groepen, waarvan één boven het gastenrestaurant. Via twee trappen heeft de bezoeker daar toegang tot het restaurant en de terrassen.
Vanaf de verschillende hoogtes dragen doorkijkjes bij aan de ruimtelijke beleving van het boerderij-interieur. Waar nodig bieden kamerschermen privacy en maken het vergroten of verkleinen
van ruimtes mogelijk.
In de open ruimtes heeft de gast uitzicht op het karakteristieke en strakke boerderij-interieur. De oorspronkelijke boerderijconstructie met zijn zware eiken staanders en balken bepaalt hier samen met houten balustrades de sfeer. De blik reikt soms hoog
tot in de nok van de kappen. Speciaal gerichte
lampen moeten ook indirect verlichting geven aan
de ruimte eronder. Niet alleen bij de verlichting
maar ook bij de keuze van kleuren en kamerschermen blijft Abel Blom betrokken. Dat de beoordeling van een architect mede bepaald wordt door
de afwerking van schijnbaar onbelangrijke details,
leerde hij van Aldo van Eyck. Zo wordt ook de
stoel, ontworpen door zijn vader in ere hersteld.
In het gebouw zorgt een vrijwel onzichtbaar luchtbehandelingsysteem voor koele of warme lucht.
Het herstel van de oorspronkelijke vides komt
zowel het volume als de luchtcirculatie ten goede.

Plattegrond begane grond
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Zo radicaal als het interieur op de schop gaat zo
behoudend stelt Abel Blom zich op ten aanzien
van het exterieur van De Boerderij. Aan dit
toentertijd avant-gardistisch uiterlijk wil hij zo
weinig mogelijk veranderen. Hij huldigt hierbij het
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The numerous walls and other superfluous elements
ruining the original character of the students’
restaurant designed by architect Piet Blom, make
way for a reconstruction by Abel. As he says: “A
year before his death my father unexpectedly turned
up here. ‘Is there anything I can do for you?’ asked
the receptionist. His eyes filled with tears at the
desecration and he said: ‘I’m afraid there is nothing
you can do for me anymore!”
Abel Blom, of the architectural firm of A. and H.
van Eyck, followed in his father’s footsteps; Aldo
van Eyck was one of his teachers.
Abel was pleasantly surprised when he was approached by the architect Jan Hoogstad, responsible
for the entire real estate department of Twente
University, asking him if he would be interested
in making an architectural plan for the students’
restaurant which was to be given the new purpose
of a restaurant open to the general public.

Plattegrond verdieping

Blom’s design provides for a restaurant with a spacious kitchen. The restaurant is to be located along the entire south side and is
joined seamlessly with the terraces that are, for the greater part, already there. He combines and extends them further to the east,
and guests step onto them via wide sliding doors. Wherever possible, Abel Blom tries to interconnect the building and the outside
world, a form of transparency and openness that his father also adopted in the interior using glass in facades and roofs. Piet Blom
designed a roof garden on the south side that is connected with the ground floor terrace by means of an open staircase. This too is
to be restored to its original state.
The differences in levels introduced on the ground floor are to be adjusted, raising the height and making the restaurant accessible to
handicapped people. A lift in a freestanding glass column guarantees access to nearly all levels. Furthermore, the three levels in the
building are connected with steps and stairs that at times have a mysterious air. Abel Blom wants to maintain these as much as possible for the purpose of keeping the structure open. This calls for a certain degree of ingenuity because the restaurant is to be multifunctional. Apart from the restaurant there will also be accommodation for groups, one of which will be located above the restaurant.
From there, the visitor has access to the restaurant and the terraces via two staircases. From the several levels one may enjoy the
transparency of the interior. Wherever necessary, screens offer privacy and facilitate making the several spaces larger or smaller.
In the open spaces the visitor has a view of the characteristic and stark interior of the old farmhouse. The original construction
with its heavy oak standards and beams defines the atmosphere together with the wooden balustrades. Sometimes one’s eye can
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principe: Doe niet te stoer, luister naar het gebouw en plak er niet je eigen etiket op. Het is tenslotte ook een cultureel erfgoed
van zijn vader.
De oorspronkelijke boerderij met stallen en schuren stamt uit het eind van de negentiende eeuw. Piet Blom verbond ze met een
tussengebouw. De entree blijft hier aan de noordkant. Zowel in puien als in daken bracht hij met panelen veel glas aan, die met
gebruik van eigentijds materiaal gehandhaafd blijven.
Het campusterrein is meer dan alleen een werkterrein voor Abel Blom. Van zijn derde tot zijn zesde jaar woonde hij hier en was
het een mooie speelplek. Zijn vader ontwierp toen het Bastille-gebouw dat later werd uitgebreid en waarin de mensa is gevestigd.
Vanuit De Boerderij kijk je over een weids landschap in de richting van een klokkentoren. Daar stond een theehuisje waarin het
gezin Blom woonde. Het sinds Blom’s jeugdjaren uitgedijde campusterrein behield zijn parkachtige uitstraling. De drie boerderijen
op dit vroegere landgoed Drieneroord kregen een nieuwe rol maar hun silhouetten dragen nog bij aan het landelijke karakter. Zo
ook De Boerderij met zijn puntdaken omzoomd door zware eiken, moestuinen en fruitbomen.

Een ‘Blomzaal’

A “Blom Hall”

In De Boerderij komt op het hoogste niveau onder de
kap de ‘Blomzaal’, niet alleen ter herinnering aan Piet
Blom maar ook aan diens broer de kunstschilder Theo
Blom. Een groot deel van de kapruimte wordt namelijk
gesierd door een abstracte schildering die Theo zijn
broer schonk. Bij nadere beschouwing blijkt dit een beschilderde schuttting te zijn die ooit bij een verbouwing
op het Amsterdamse Museumplein stond.

On the highest level of the Farmhouse, just under
the roof, the “Blom Hall” will be realized, not only in
memory of Piet Blom, but also of his brother, the painter
Theo Blom, for a large part of the roof-timbered space
is decorated with an abstract painting which Theo
presented to his brother. On closer inspection it turns
out to be a painted hoarding which once, during
a renovation, stood on the Amsterdam Museumplein.

Tijdspad

Timeline

1964 Architect Piet Blom verbouwt boerderij
tot mensa.
1975 De Boerderij wordt intern verbouwd tot
kantoorruimte.
2002 Abel Blom ontwerpt gastenrestaurant.
Start verbouwing.
2003 Oplevering en opening.

1964 The architect Piet Blom converts the farmhouse
into a students’ restaurant.
1975 The interior of the Farmhouse is turned into an
office space.
2002 Abel Blom designs the restaurant. Start of
renovation.
2003 Completion and opening.
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reach as high as the top of the rafters. Specially aligned lamps will also provide indirect lighting of the space underneath.
Abel Blom not only remains involved in the lighting aspects, but in the choice of colours and screens as well. Aldo van Eyck taught
him that an architect is also judged by the way he finishes seemingly insignificant details. In the building an almost invisible
airconditioning system regulates the flow of hot and cold air. The restoration of the mezzanine floor will improve both the volume
and the circulation of air.

Abel Blom may believe in a radical approach to the interior, as to the exterior he takes a more conservative stance. He wants to
change as little as possible in the at the time avant-garde exterior. He holds the principle: don’t be too bold, listen to the building
and don’t put your own label on it. After all, it is also a cultural heritage left by his father.
The original farmhouse with stables and barns dates back to the end of the 19th century. Piet Blom linked them with a connecting
building; the entrance will stay on the north side. Both in the facades and in roofs he used many panels of glass, which will be
maintained using contemporary materials.
The campus is not just a place where Abel Blom works – from the age of three to six he lived here in this splendid playground. At
that time his father was designing the Bastille which was later on extended and now serves as the students’ restaurant. From the
Farmhouse you look across an open landscape towards the carillon, the location of the summer house in which the Blom family
lived. The campus grounds, which have been considerably extended since Blom’s youth, have kept their park-like character. The three
farms on this former estate of Drieneroord were given a new function, but their silhouettes still contribute to the rural character, as
does the Farmhouse with its pointed roofs surrounded by large oak trees, kitchen gardens and fruit trees.
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