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Het nooit verschenen plaatwerk van Jan David
Zocher jr.
Christian Bertram
In nummer 1 van het Cascade – bulletin van 2011 is een interessant artikel te
vinden van Jan Holwerda over de werkzaamheden van Jan David Zocher jr. aan
1

een plaatwerk met architectuurtekeningen.

Jan Holwerda heeft me aangemoedigd om een aanvulling te leveren op zijn
artikel, omdat zowel een van mijn bronnen als ook mijn referentiekader
verschillen van wat hij heeft gepubliceerd.
Bij Holwerda lezen we – kort samengevat – dat uitgever Loosjes in Haarlem
1834 en 1835 advertenties plaatste voor de voorfinanciering van een plaatwerk
door middel van intekening.
Het plaatwerk was door Loosjes berekend op 36 afleveringen van gebouw- en
interieurontwerpen van Zocher. Holwerda plaatst het project van Zocher in de
context van de herdruk van Gijsbert van Laars Magazijn van Tuin-sieraaden
(1802 - 1809, herdruk vanaf 1831) en Johannes van Straatens Afbeeldingen van
antieke en moderne bouwkundige voorwerpen (1826 - 1830) en vraagt zich ten
slotte af waarom het project niet van de grond is gekomen.
Zochers project voor een plaatwerk ben ik voor het eerst tegen gekomen tijdens
het onderzoek voor mijn dissertatie uit 2009, getiteld Stille Größe: das
niederländische Interesse an deutscher Architektur und Architekturförderung im
19. Jahrhundert (Stille Grandeur: de Nederlandse interesse voor Duitse
architectuur en bevordering van de architectuur in de negentiende eeuw).
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Een nieuwe bron: het prospectus van 1835
Mijn bronnen waren twee advertenties in de Algemene Konst- en Letterbode uit
3

4

1835 maar vooral een prospectus van uitgever Loosjes van februari 1835. (Zie
afbeelding 1)
Het nieuwe inzicht dat Loosjes en Zocher in ieder geval in juli 1834 al concreet
bezig waren met een werk getiteld Landelijk bouwkundig Maandschrift, dank ik
aan Holwerda. Ik kende alleen de vage aanduiding van Loosjes van februari
1835 dat het werk bij inschrijving niet periodiek, gelijk eerst het voornemen was,
maar bij aflevering zou worden uitgegeven.
Wat het prospectus van 1 februari 1835 interessant maakt, is nieuwe en meer
gedetailleerde informatie ten opzichte van de annonce van 4 juli 1834.
In februari 1835 beloofde Loosjes 36 afleveringen à 3 platen, dus 118 platen in
totaal. Bij voldoende intekenaren hadden per jaar 8 tot 10 afleveringen moeten
verschijnen. Bij de platen wilde Loosjes in 1834 alleen plans en omschrijving der
hoofdzakelijk benoodigde bouwstoffen geven, in 1835 dan ook nog een
‘beschrijving’ van de ontwerpen zelf.
Volgens de advertenties en het prospectus moeten 7 prentafbeeldingen
(hebben) bestaan van de ontwerpen van Zocher. Zij lagen ter inzage bij een
aantal de boekhandels, zie afbeelding 3 bij Holwerda. Ik heb niet één van de
voorbeeldprenten kunnen vinden; is een van de lezers van het Cascade-bulletin
er ooit een tegen gekomen?

De tekeningen in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Voor de vraag welke van de tekeningen in het NAi bestemd zouden kunnen
geweest voor het plaatwerk, geeft het prospectus van 1835 een aanwijzing: De
reden, waarom dit Werk niet doorzichtkundig, of in de perspectief is gebragt, is,
omdat zulks den Auteur minder geschikt voorkwam, om naar te werken, en
5

maten tot de uitvoering te kunnen opnemen.

Een (helaas vrij klein) aantal perspectieftekeningen die we van Zocher kennen
valt dus af als mogelijke voorbeelden voor prenten in het plaatwerk.
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De context van 1834
Holwerda heeft het plaatwerk van Zocher geplaatst in de context van een aantal
andere plaatwerken, met name Gijsbert van Laars Magazijn van Tuin-sieraaden
en Johannes van Straatens Afbeeldingen van antieke en moderne bouwkundige
voorwerpen.

Bij de bij Holwerda geciteerde opsomming van de inhoud van de ontwerpen valt
op dat Zocher kennelijk alleen huizen, tuingebouwen en interieurs wilde
afbeelden, maar geen tuinplattegronden. Hierin verschilde hij van Gijsbert van
Laars Magazijn van Tuin-sieraaden dat wél af en toe tuinplattegronden liet zien.
Ook laat Van Laar voornamelijk follies zien, kleine tuingebouwtjes om onze
tuinen te verfraaien en eene aangenaame bevalligheid van verscheidenheid en
6

verrassching bij die grootschheid van gezigten te voegen. Zocher laat in zijn nu
nog bekende tekeningen voornamelijk grotere, vaak bewoonbare gebouwen zien
van enige allure.
Verder valt op dat het bouwkundige oeuvre van Zocher grote overeenkomst
vertoont met de Engelse bouwkunst van die tijd. Zocher, sinds 1838 lid van het
Royal Institute of British Architects, heeft ook nooit een geheim gemaakt van zijn
voorliefde voor de Engelse architectuur. In zijn pamflet Kort antwoord op de
Aanmerkingen des heeren I. Warnsinck op het onlangs tentoongestelde model
van een koopmansbeurs voor de stad Amsterdam uit 1840 verdedigde hij zijn als
‘Engels’ bekritiseerde ontwerp voor de Amsterdamse beurs: Met leedwezen zie
ik echter de bouwkunde in Engeland, over het geheel genomen, bij deze
gelegenheid, gering geschat. Geene natie bezit zoo veele oorspronkelijke
bouwkundige fragmenten uit Griekenland zelve, om haar tot leiddraat te
verstrekken. Van allen, die Engeland doorreisd hebben, erkennen dan ook verre
de meesten, dat de bouwkundige roem van dat land in het algemeen grooter is,
dan die van het onze.

7

Een waarschijnlijk in 1841 (na het plaatwerkproject gemaakte) tekening voor een
villa bijvoorbeeld toont dan ook grote overeenkomsten met een villa van de
architect Decimus Burton in Regent’s Park in Londen.
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Afb. 1 en 2 (volgende pagina). Prospectus voor het plaatwerk van Zocher van 1 februari
1835.
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Zochers voorkeur voor het Engelse neoclassicisme was langdurig. Waarom
maakte hij juist in 1834/35 plannen voor de publicatie van een plaatwerk met
ontwerpen naar Engelse smaak?
Dat heeft mijns inziens te maken met de Nederlandse zoektocht naar een
nationale architectuur na de Belgische opstand van 1830/31. In het kader van
een nieuwe definitie van de Nederlandse rol na het uiteenvallen van het
Verenigde Koninkrijk en de opkomst van België als zelfstandige staat lijkt ook de
vraag naar imposantere nationale architectuur gerezen te zijn. Met de interesse
voor een architectuur die aan de ene kant in de traditionele soberheid moest
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wortelen, maar die aan de andere kant ook een nieuw nationaal zelfbewustzijn
moest vertalen in architectuur (interesse voor een soort ‘Stille Grandeur’), rees
ook de interesse voor buitenlandse ontwikkelingen. Midden jaren dertig van de
negentiende eeuw kwam even Groot-Brittannië in beeld. Daarna werd de blik op
8

de Duitse staten gericht.

Het Engelse voorbeeld rond 1834 is onder meer terug te zien in een ander
publicatieproject: het vanaf 1834 verschijnende Nederlandsch Bouwkunstig
Magazijn dat voor het grootste deel een vertaling was van J.C. Loudons
9

Architectural Magazine. Dat zal ook de Zochers niet zijn ontgaan: samen met de
fleur van het Nederlandse architectenschap waren ook Jan David Zocher jr. en
10

Karel George Zocher intekenaren op het nieuwe architectuurblad.

Wat in het

Nederlandsch Bouwkunstig Magazijn ontbrak, waren goede illustraties. Dat
Engeland veel te bieden had op architectuurgebied werd verteld maar niet
getoond.
Zocher zelf behielp zich waarschijnlijk toen al met het geïllustreerde
11

topografische boek Metropolitan Improvements uit 1827-29 van James Elmes.

Dat hij het boek in ieder geval in 1840 kende, weten we uit zijn Kort antwoord op
de

Aanmerkingen

des

heeren

I.

Warnsinck

uit

12

1840.

Metropolitan

Improvements was geen vakpublicatie voor architecten. Elmes verkoos daarom
de voor de leek aantrekkelijke perspectiefafbeeldingen van gebouwen in hun
stedelijke omgeving boven de voor bouwtekeningen gangbare orthografische
projectie.
En hier zagen dan waarschijnlijk ook Zocher en uitgever Loosjes hun ‘gat in de
markt’: ontwerpen in Engelse stijl maar dan door een Nederlander bedacht, in
orthografische projectie. Bruikbaar voor de bouwmeester maar ook verleidelijk
genoeg voor de opdrachtgever.
Maar waarom kwam het project in deze ideale omstandigheden dan niet van de
grond?
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Het mislukken van het project
Holwerda noemt in zijn artikel drie mogelijke redenen voor het mislukken van het
project: te weinig belangstelling bij het publiek, te weinig tijd bij Zocher voor het
maken van 36 afleveringen en/of weerzin bij Zocher om de schrijversrol op zich
te nemen.
Ook in deze vraag wijst het prospectus uit 1835 in een bepaalde richting:
Een ongekleurd exemplaar moest 36 x f 3,75 kosten, dus f 135,- in totaal, een
gekleurd exemplaar zelfs f 342,-. Ter vergelijking: het kwalitatief hoogwaardig
uitgegeven plaatwerk van Van Straaten dat tussen 1826 en 1830 in 14
afleveringen (à zes platen met tekst) verscheen, kostte in een ongekleurd
13

exemplaar f 45,50 (normaal papier) of f 59,50 (velijnpapier).

Door de ongekend hoge prijs voor zowel de gekleurde als de ongekleurde versie
kwam het plaatwerk in de jaren ’30 niet van de grond. Vanaf de jaren ’40 van de
negentiende

eeuw

overstroomden

met

name

Duitse

plaatwerken
14

Nederlandse markt, goedkoop, aantrekkelijk en vaak in kleur.

de

De kans voor

Zocher om nu nog een Nederlandse uitgever te interesseren voor een prijzig
plaatwerk met eigen ontwerpen naar Engels voorbeeld was in deze situatie bijna
nihil.
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