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Raadar
Special
Kantoor

HET KANTOOR VAN DE RAAD VAN BEHEER BESTAAT 100
JAAR!
Het prachtige kantoorpand van de Raad van Beheer
aan de Emmalaan 16 in Amsterdam bestaat 100 jaar.
Precies honderd jaar geleden, op 24 september 1918,
werd de eerste steen gelegd door Jan Hendrik Weber
jr., en precies dertig jaar later, januari 1948, nam de
Raad van Beheer het pand in gebruik. Dat betekent
dat we dit jaar precies 70 jaar in een van de mooiste
kantoorpanden van het land gevestigd zijn. Daar staan
we even bij stil.
Het gebouw is een rijksmonument. De eerste steen werd
gelegd in 1918, en in mei 1920 werd het pand
daadwerkelijk opgeleverd. Het maakte deel uit van een
ruim opgezet villapark aan het toenmalige Emmapark.
Architect was J.B. Janus, die het gebouw ontwierp in een
stijl die gekenmerkt wordt door een heroriëntatie op
traditionele bouwwijzen: de nieuw historiserende stijl.
‘Um 1800’
Bij deze bouwstijl ligt de nadruk op het monumentale en
rijke. Er wordt veel natuursteen gebruikt in de voorgevel.
Ook het gebruik van gewapend beton valt op. De ‘Um

Het gebouw in aanbouw in 1918

De eerste steen werd in 1918 gelegd door Jan Hendrik Weber jr.

1800-stijl’ was de belangrijkste stroming. Die werd vaak
toegepast bij omvangrijke kantoorpanden en
warenhuizen. Kenmerkend waren de symmetrie en de
blokkenstructuur in de gevel. De hoofdingang zat
meestal in het midden. En het dak was vaak imposant,
met dakerkers, koepels of torens. Ook zie je wel
festoenen (bloem- of fruitmotieven), pilasters en frontons,
ontleend aan het classicisme.

Het gebouw anno 2018
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Op 24 september werd een feestelijke taart bezorgd om het jubileum te vieren...

1948
Toen de behuizing van de Raad van Beheer aan de
Lomanstraat 54 te Amsterdam te klein was geworden
- men moest op zeker moment bezoekers zelfs in de
keuken laten wachten! - werd in 1947 besloten om te zien
naar een nieuw pand. Dat nieuwe pand werd gevonden
aan de Emmalaan nummer 16: ‘Al vrij spoedig slaagde dr.
Oskam (secretaris, red.) er in de beschikking te krijgen
over het pand Emmalaan 16 in Zuid, mede dankzij de
welwillende medewerking van de Burgemeester van
Amsterdam.’ (Uit: ‘50 jaar De Hondenwereld’). Ook toen
Nog vorig jaar werd het pand grondig gerenoveerd...

was er kennelijk al een prima relatie met het
Amsterdamse gemeentebestuur!

Het pand kort na oplevering 100 jaar geleden...

2018
Anno 2018 staat ons kantoor er nog altijd prachtig bij.
En we zijn er zuinig op: nog in 2017 hebben wij een
grondige renovatie laten uitvoeren, waardoor het het
pand hopelijk weer een lange tijd mee kan.
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