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ROSA SPIER HUIS LAREN 

Redengevende Beschrijving 

 

Straat: Esseboom 

Huisnr.: 2 

Postcode en plaats: 1251 CP Laren NH 

Kadastrale aanduiding: Laren, C 1225, C 1228. 

Naam object: Rosa Spier Huis. 

Bouwjaar: ontwerp  gebouw1964-1965, ontwerp tuin 1967, bouw 1967-1969. 

Architecten: Verbruggen en Goldschmidt, i.s.m. Rosa Spier. 

Tuinarchitect: Mien Ruys, Amsterdam. 

Bouwstijl: Late Wederopbouw vanuit de denkbeelden van Team X en Forum. 

Oorspronkelijke functie: bejaardentehuis voor beeldend- en uitvoerend kunstenaars. 

Huidige functie: bejaardentehuis voor beeldend- en uitvoerend kunstenaars. 

Bestemming: maatschappelijke doeleinden. 

Onderzoek en beschrijving: Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg Interieurarchitectuur. 

Datum Redengevende Beschrijving: 27 april 2012. 

Datum foto’s: 20 februari 2012. 

Bijlagen: plattegrond met raster en tuinontwerp, foto’s exterieur en interieur. 

 

Situering 

Het Rosa Spierhuis is gelegen aan de Esseboom, een van de toegangswegen naar het centrum 

van Laren. Het geheel is teruggelegen met een architectonische hiërarchie in oorspronkelijke 

bouwvolumes vanaf de openbare weg van respectievelijk de concertzaal, de expositieruimte 

met ingang, het hoofdgebouw met dienstruimten en keuken, en de verblijfsruimten met 

ateliers. De concertzaal, de expositieruimte en het hoofdgebouw vormen een cluster, waarmee 

de op het terrein verspreid gesitueerde verblijfsruimten, werkruimten en ateliers door middel 

van wandelgangen verbonden zijn. 

 

Bouwgeschiedenis, achtergronden. 

 

In 1963 is op initiatief van harpiste Rosa Spier door Henriëtte Polak-Schwartz de Stichting 

Rosa Spier opgericht met als doel een “veilige haven voor oudere kunstenaars” te bieden. 

In 1964 kon een door Rosa Spier uitgezochte plek, gelegen aan de Esseboom worden 

aangekocht en kon een ontwerp worden gemaakt om de doelstelling van Rosa Spier en de 

Stichting te realiseren. Voor de vormgeving van de directe omgeving en het groen werd 

tuinarchitect Mien Ruys aangezocht. Zij maakte deel uit van de Amsterdamse 

architectengroep De Acht. 

 

De plek was strategisch gekozen: op iets meer dan 500 meter afstand van zowel de dorpskern 

van Laren, van het Singermuseum en van Café Het Bonte Paard. Dus op loopafstand voor de 

bewoners, waardoor een optimaal contact tussen de bewoners en de Larense gemeenschap 

werd beoogd en een sociaal isolement van de bewoners werd voorkomen. De veelheid aan 

groen in de omgeving en de rustige tuin rondom zorgden bovendien voor een gezonde 

leefomgeving.
1
 

 

Uitgangspunt van het concept van Rosa Spier was het bieden van een laagdrempelige 

mogelijkheid voor kunstenaars van gevorderde leeftijd om te wonen én te werken. Dit in een 

omgeving met maximale mogelijkheden voor onderlinge sociale contacten en creatieve 

uitingen in kunst, literatuur en muziek door middel van een klein theater, een expositieruimte, 
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wandelgangen, ateliers en muziekkamers op gelijkvloers niveau.
2
  Aan dit uitgangspunt werd 

vormgegeven door architectenbureau Verbruggen en Goldschmidt. 

 

Aansluitend op deze doelstelling en in samenhang met de architectuur en vormgeving van de 

binnenruimten werd door Mien Ruys een tuin ontworpen met zowel individuele gedeelten bij 

de verblijfsruimten, als ook gemeenschappelijke gedeelten zoals de boomgaard, de 

kruidentuin en de vijvertuin, waar gemeenschappelijke activiteiten werden verondersteld te 

kunnen plaatsvinden zoals wandelen, ontmoeten, oogsten en plukken. De kruidentuin werd in 

de loop van het ontwerpproces later toegevoegd. De omliggende tuin kan derhalve als een 

ruimtelijke groene voortzetting worden beschouwd van het ideële concept van Rosa Spier en 

van het eveneens daaruit voortvloeiend architectonisch concept. Vanuit de mathematisch 

aangelegde tuinen direct grenzend aan het gebouw volgt een voortzetting in een meer open 

landschappelijke aanleg met plaatselijk een solitaire boom, gebaseerd op de natuurlijke 

gesteldheid van het oorspronkelijke terrein, een zandrug. Gebouw en tuin worden gesitueerd 

in een omgeving die refereert aan de landschappelijke “Genius Loci”.  De tuin levert in deze 

een onontbeerlijke bijdrage aan het algehele concept, gebaseerd op de ervaringen van Rosa 

Spier en Henriëtte Polak gedurende de Tweede Wereldoorlog, en een bijdrage aan het in dit 

concept geformuleerde antwoord op de maatschappelijke vragen van de 

Wederopbouwperiode.
3
 

 

De op een samenwonen gerichte architectonische vormgeving met gebruik van natuurlijke 

materialen zoals machinale handvormsteen met platvolle voeg binnen en buiten, en naturel 

gelakt hout van schrootjesplafonds in de ateliers, geeft aan dat op een sobere en directe wijze 

werd uitgegaan van de logische sociale behoeftes van de bewoners. Dit vanuit de opvattingen 

zoals verwoord in Forum en door Aldo van Eyck, en als een reactie op de onpersoonlijke en 

grootschalige architectuur van de CIAM.
4
 

 

Het concept van een laagdrempelige veilige haven voor kunstenaar vanuit de mensgerichte 

architectuur, de wandelgangen en de laagbouw voor bewoners met een veelheid aan licht en 

lucht en de daarop aansluitende tuinen, refereert ook direct aan de vooroorlogse sociale 

zorgarchitectuur zoals Sanatorium Zonnestraal. 

Samen met het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck is het Rosa Spier Huis het enige - en 

laatste - voorbeeld van een maatschappelijk architectonisch zorgconcept uit de periode van de 

Wederopbouw, volgens de principes van Forum en het Nederlands Structuralisme. Zowel 

Zonnestraal, het Burgerweeshuis als ook het Rosa Spier Huis zijn ontworpen op een  raster, 

een ontwerpmethode die gebruikelijk was bij De Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid. De 

ogenschijnlijk diagonale “dissonant” van het Theater speelt hierin een prominente rol, maar 

komt eveneens voort uit de mathematiek van het plan.
5
 

In 1992 is door architectenbureau Feekes en Colijn, uitgaande van het bestaande ontwerp, een 

bescheiden renovatie van het gebouw uitgevoerd, waarbij geouw en tuin met veelzorg zijn 

ontzien en aangepast. 

 

De plattegrond van de tuin, met de op strakke mathematiek gebaseerde, maar toch zeer 

afwisselende aanplant in de vorm van  tuinkamers, met het innovatieve gebruik van 

eenvoudige materialen zoals de eerste spoorbielzen en grindtegels, en met het gebruik van 

natuurlijke en kunstmatige niveauverschillen, is eveneens te herleiden tot de principes van de 

groep architecten van De Acht en het Nederlands Structuralisme.. Mien Ruys was nauw 

betrokken bij de vormgeving van de buitenruimte van het nieuw te bouwen dorp Nagele in de 

Noord-Oostpolder. Architecten aldaar waren o.a. Hartsuyker, Kloos, Merkelbach, Rietveld en 

Van Eyck.  
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Behalve een aantal wijzigingen in details is de opzet van de tuin geheel behouden gebleven, is 

Mien Ruys tot en met 1973 bij de tuin betrokken geweest en heeft zij de tuin voor 

verdergaande wijzigingen weten te behoeden.
6
 

Tot op heden wordt het Rosa Spier Huis bewoond door de daarvoor bestemde doelgroep van 

weliswaar oudere, maar nog altijd werkzame kunstenaars, architecten, musici en literair 

actieve bewoners en heeft het Rosa Spier Huis als zodanig ook een bijzondere sociale en 

culturele plaats in de gemeenschap van Laren. 

 

Omschrijving 

 

Het gebouw, bedoeld voor huisvesting en verzorging van oudere nog werkzame beeldend- en 

uitvoerend kunstenaars, bestaat uit een hoofdgebouw met expositiehal annex 

gemeenschappelijke ruimte en concertzaal, een keuken, twee bovenverdiepingen voor 

verzorging en dienstverlening en bijgebouwen bedoeld voor wonen en werken.  

 

Het creatieve en representatieve centrum van het Rosa Spierhuis ligt bij de ingang met de 

expositiehal en de concertzaal. De expositiehal is eenlaags opgetrokken met plat dak, en 

wordt gekenmerkt door open glasgevels tot op de grond, die in directe relatie staan met de 

omringende tuinaanleg. De constructieve draagstructuur van het geheel bestaat uit een 

zichtbare staalconstructie van kolommen en IPE binten. De expositieruimte eindigt bij de 

concertzaal met een korte, overhoekse kopgevel. De vloer is belegd met de voor de 50er en 

60er jaren kenmerkende Solnhofer kalksteenplavuizen, en loopt door tot in het hoofdgebouw. 

Het hoofdgebouw wordt gedragen door gecanneleerde betonzuilen en heeft een open trap naar 

de verdiepingen en een liftschacht in gebrutaliseerd beton. De wanden zijn opgetrokken in 

machinale baksteen met platvolle voeg. 

 

De concertzaal bestaat uit twee, diagonaal in elkaar grijpende vierkanten van respectievelijk 

de publieksruimte en de toneelruimte, corresponderend met de kopse gevel van de 

expositieruimte. De concertzaal is een naar buiten toe gesloten ruimte, in baksteen 

opgemetseld met een gefacetteerde dakvorm. In de gevels en het dak zijn lichtopeningen. De 

binnenzijde van de concertzaal wordt gekenmerkt door het gebruik van natuurlijke materialen, 

door verspringende houten paneelwanden en het gefacetteerde schrootjesplafond. Een en 

ander is bedoeld voor een evenwichtige akoestiek, welk principe later o.a. in concertzaal De 

Doelen in Rotterdam is toegepast. De kennis en ervaring van Rosa Spier zullen bij het 

ontwerp van de concertzaal onontbeerlijk zijn geweest en hebben dan ook tot een bijzondere 

akoestiek geleid. De wandlampen vertonen kenmerken van de glaskunst van de late Art Déco 

en in metaalbewerking invloeden van Van Ravesteyn. De publieksruimte is voorzien van een 

aflopende betonvloer met fel rode stoelen. Het toneel is hoekig in overeenstemming met de 

totale structuur en vindt een tegenhanger in het eveneens hoekige balkon er tegenover. Ook de 

rijen stoelen zijn in deze hoekige structuur opgesteld. 

 

De gevels van de concertzaal staan diagonaal op de gevels van het hoofdgebouw en 

expositieruimte, en steken overhoeks met getande baksteen in de gemeenschappelijke ruimte 

van de expositiehal. Dit tot de centrale lengteas van de expositieruimte. 

 

Haaks uitgaande van het hoofdgebouw en in de lengteas van de expositieruimte leidt een 

centrale gang naar de diverse woon- en werkgedeelten. Deze worden gekenmerkt door 

verspringende wandelgangen en eenlaagse woongebouwen, onderverdeeld in verblijfsruimten 

en werkruimten of ateliers.  
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De gevels en tussenmuren van de woongebouwen zijn opgetrokken in machinale, platvol 

gevoegde baksteen, met glasinvullingen en een buitendeur aan de tuinkant van de 

verblijfsruimten, de werkruimten en atelierruimten. De gevels worden aan de bovenzijde 

afgesloten door een schrootjeslijst. Aan de buitenzijde zijn de ateliers herkenbaar door 

bovenlichten met gemetselde zijden van een ongelijkzijdige rechthoekige driehoek en glas op 

de lange zijde, eveneens afgesloten door schrootjeslijstwerk. 

 

Een aantal werkruimten heeft extra dikke, geluiddempende wanden en dubbele deuren met het 

oog op het verblijf en werken van musici. Deze werkruimten functioneren nog altijd. Tussen 

de units bevinden zich kleinere gemeenschappelijke ruimten met functies van bibliotheek, 

vergaderruimte en biljartruimte. Deze gemeenschappelijke ruimten hebben, net als de 

verblijfs- en werkruimten, direct zicht op de tuin met glasvlakken tot op vloerniveau. De 

gangen hebben ter hoogte van de verblijfsruimten platvol gevoegde baksteen muren, houten 

stootbanden en eenvoudige multiplex kastjes voor medicijnen, eventuele interne post, als 

afzetvlak voor een dienblad etc. Tevens zijn nog de originele kolomradiatoren aanwezig. 

Door het verspringen van de gangen binnen het raster worden afwisselende overgangsruimten 

gevormd met  een bijzondere lichtwerking. Aan de kopse kant van de gangen bevindt zich een 

kleine glaspui met  een buitendeur met een rond raam. Buiten bevindt zich aldaar een kleine 

portiek, met in veel gevallen nog een originele betegeling. Deze betegeling bevindt zich ook 

nog plaatselijk in toiletten en schoonmaakruimten op de gang. 

 

Het geheel van concertzaal, expositieruimte, wandelgangen, verblijfs- en werkruimten is 

ontworpen op het raster van een vierkant van ca. 3,80 x 3,80 m. of een deel daarvan. Het 

raster van de concertzaal grijpt diagonaal in op de expositieruimte. De kopgevel van deze 

ruimte volgt het diagonale raster. De lengteas van de expositieruimte zet zich voort door het 

hoofdgebouw in de gang naar de verblijfsruimten. De lengte/breedte verhouding van de 

verblijfs- en werkruimten bedraagt ca. 5:3, zijnde de Gulden Snede. De lengte/breedte 

verhouding van de ateliers is die van een dubbel vierkant,  2:1. De architecten, beeldend 

kunstenaars en musici van die tijd zullen met deze Vitruviaanse mathematische en 

harmonische verhoudingen zeker bekend zijn geweest. 

 

Verblijfs- en werkruimten hebben inwendig een maatvoering met een breedte van ca. 3,50 m. 

met een totale lengte van ca. 5,60 m en een binnenhoogte van ca. 2,50 m. De werkruimten en 

ateliers hebben een grotere hoogte van ca. 3,50 m. met extra glas aan de tuinzijde. De 

glasgevel is vrijwel vierkant. De ateliers hebben eveneens een breedte van ca. 3,50 m., een 

lengte van ca. 7,00 m en een grotere hoogte. Zij hebben tevens een entresol met schuin 

bovenlicht en een van oorsprong naturel gelakt schrootjesplafond. Deze zijn in een aantal 

gevallen origineel bewaard gebleven en elders door bewoners wit of lichtgrijs gelakt. De 

muren zijn opgetrokken in machinale baksteen met een platvolle voeg. In de verblijfsruimten 

bevinden zich een kitchenette, een douche en een toilet. De werkruimten en ateliers zijn in een 

aantal gevallen voorzien van een spoelbak. 

 

Direct aansluitend op het gebouw als een mathematisch groene voorzetting bevindt zich 

rondom een strook met tuinen van divers karakter: boomgaard, kruidentuin, een tuin met 

vijver, een rozentuin en samenstellingen van grindtegels en spoorbielzen met vierkante of 

rechthoekige perken. In dit geheel heeft de boomgaard het karakter van een groene 

zuilengalerij met  bladerdak. Plaatselijk bevinden zich betonnen zitbanken met houten 

zittingen. Boomgroepen zijn in een vierkante of rechthoekige opstelling geplant en zijn tot 

volle wasdom gekomen. Rondom de aan het gebouw gelieerde tuinen is de opzet meer open 

en landschappelijk met glooiende gazons. In het geheel is er sprake van bijzondere solitairen 
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en zeldzame boomsoorten zoals de pas sinds 1947 in Nederland aangeplante Chinese 

Moerascipres (Metasequoia glyptostroboides).  

 

 

Waardering 

 

Het Rosa Spier Huis is van algemeen belang vanwege: 

 

1. Schoonheid 

 

Het Rosa Spier Huis vertegenwoordigt op de locatie Esseboom met de tuinaanleg een 

uniek ruimtelijk en architectonisch totaalconcept, bestaande uit concertzaal, 

expositieruimte, hoofdgebouw, verblijfs- annex werkruimten en kunstenaarsateliers, 

voortgezet in de tuinen. Het Rosa Spier Huis is een zeldzaam voorbeeld van de late 

Wederopbouw architectuur volgens de principes van Team X en Forum. Het geheel is 

gebaseerd op een mathematisch proportiesysteem van vierkant en Gulden Snede, met een 

diagonaal accent van de concertzaal. De concertzaal heeft een aan de diagonale opzet 

gerelateerde interieurvormgeving met specifiek ontworpen details en met een bijzondere 

akoestiek, van bijzonder belang voor de tijdelijke schoonheid van muziek. 

De tuin is als deel van het totaalconcept, maar ook als ontwerp op zich, het laatste grote 

voorbeeld van naoorlogse tuinarchitectuur als ruimtelijk concept vanuit de principes van 

Forum en het Nederlands Structuralisme.. 

 

2. Cultuurhistorische waarde 

 

Het Rosa Spier Huis is een zeldzaam en afleesbaar voorbeeld van een laagdrempelig 

verzorgings- en bejaardentehuis, vormgegeven voor een specifieke doelgroep en opgezet 

vanuit de sociale idealen van de naoorlogse Wederopbouwperiode. Met het Rosa Spier 

Huis eindigt de Nederlandse traditie van specifiek vormgegeven architectuur voor 

maatschappelijke doeleinden, begonnen met Sanatorium Zonnestraal van Jan Duiker en 

voortgezet met het Amsterdamse Burgerweeshuis van Aldo van Eyck. 

Het gebouw loopt met de tuinen als een van de vroegste voorbeelden vooruit op het 

Structuralisme van de 70er jaren van de  20
ste

 eeuw met de daarvoor kenmerkende 

structuur en het materiaalgebruik van baksteen, hout, grindtegels en spoorbielzen. De 

diagonale concertzaal met schrootjesplafonds en verspringende wanden is mogelijk een 

inspiratiebron geweest voor andere structuralistisch gerelateerde muziekgebouwen en 

theaters uit de 60er en 70er jaren van de 20
ste

 eeuw.  

 

3. Van belang voor de wetenschap 

 

Door het langdurige verblijf van bijzondere bewoners, veelal al ruimschoots voor de 

Tweede Wereldoorlog geboren en werkzaam, de verslagleggingen daarvan, en door 

schenkingen van kunstwerken door bewoners, is het Rosa Spier Huis van bijzonder belang 

voor de kunst- en muziekwetenschappen vanaf het begin van de 20
ste

 eeuw. De tuin is qua 

ontwerp en beplanting van wetenschappelijk belang. 
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Van toepassing zijnde waarderingscriteria *  

 

I  Cultuurhistorische waarden 

 

1. Van belang als bijzondere uitdrukking van culturele, sociaal economische en 

geestelijke ontwikkelingen van direct na de Tweede Wereldoorlog. 

2. Van belang  als een bijzondere uitdrukking van een landschappelijk-architectonische 

ruimtelijke ontwikkeling. 

3. Van belang vanwege een bijzondere typologische ontwikkeling in laagdrempelige 

zorg. 

4. Van belang vanwege het innovatieve en unieke totaalconcept. 

5. Van belang vanwege een bijzondere herinneringswaarde aan Rosa Spier. 

 

II Architectuur- en kunsthistorische waarden 

 

1. Van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur als bijzondere 

uitdrukking van de opvattingen van Forum, van Eyck en het Nederlands 

Structuralisme. 

2. Van bijzonder belang vanwege de uitzonderlijk plek in het oeuvre van 

architectenbureau Verbruggen en Goldschmidt, welk oeuvre vooral bestond uit 

kantoorgebouwen. 

3. Van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp met de 

integratie van de diverse programma-eisen, de hiërarchie van de onderdelen en het 

hanteren van specifieke mathematische verhoudingen. 

4. Van belang vanwege het hanteren van een uiterst sober, maar vernieuwend 

materiaalgebruik zoals naturel hout, multiplex en machinale, platvol gevoegde 

baksteen in exterieur zowel als interieur. 

5. Van belang vanwege de samenhang van architectonisch ontwerp van het exterieur, het 

interieur en de tuin. 

 

III Situationele en ensemblewaarden 

 

1. Van bijzondere betekenis als een samenhang van geïntegreerde onderdelen in een 

totaalcomplex van gebouwen, tuin en omgeving. 

2. Van bijzondere beeldbepalende betekenis voor het aanzien van de omgeving. 

3. Van bijzondere betekenis wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in 

relatie tot de onderlinge ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende 

groenvoorzieningen en tuinarchitectuur. Van bijzondere betekenis vanwege de wijze 

van verkaveling, inrichting en voorzieningen. 

 

IV Gaafheid en herkenbaarheid 

 

1. Het Rosa Spier Huis is van belang vanwege de overwegende gaafheid, en de 

herkenbaarheid van exterieur, interieur en tuinen. 

2. Het Rosa Spier Huis is van belang vanwege de materiële, technische en constructieve 

gaafheid, en vanwege de gaafheid van de onderdelen van de tuinaanleg. 

3. Het Rosa Spier Huis is van belang als een nog goed herkenbare uitdrukking van de 

huidige functie. 

4. Het Rosa Spier Huis is van belang vanwege herkenbare, maar zorgvuldig ingepaste 

latere toevoegingen, welke tevens van belang zijn voor de ontwikkelingsgeschiedenis. 
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5. Het Rosa Spier Huis is van belang vanwege de gaafheid en herkenbaarheid van het 

gehele ensemble van samenstellende onderdelen van gebouwen en tuinarchitectuur. 

6. Het Rosa Spier Huis is met de tuin van belang vanwege de relatie tot de structurele 

gaafheid van de landelijke omgeving. 

 

V Zeldzaamheid 

 

1. Het Rosa Spier Huis is van uitzonderlijk belang vanwege de absolute zeldzaamheid in 

architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch én functioneel opzicht. 

2. Het Rosa Spier Huis is mondiaal uniek voor wat betreft het concept van een veilige 

haven voor oudere kunstenaars en wetenschappers. 

3. Het Rosa Spier Huis is van uitzonderlijk belang wegens zeldzaamheid in relatie tot het 

totaalconcept van architectuur, tuinarchitectuur en bewoners, en de afsluitende plaats 

in de typologie van de reeks van Zonnestraal en het Burgerweeshuis. 

 

Het Rosa Spier Huis wordt als uniek totaalconcept van architectuur, tuin, functie en 

doelgroep direct met sloop bedreigd. 

 

 
1 Het Rosa Spier Huis, vandaag en morgen. Publicatie ter gelegenheid van de uitbreiding 1991, p. 1 t/m 14. 

Diverse krantenpublicaties 1964, bezit van mw. Verbruggen. Betreffende het lidmaatschap van Mien Ruys van 
De Acht: mededeling architect Enrico Hartsuyker, bewoner van het Rosa Spier Huis en vm. lid van de 

architectengroep Opbouw te Rotterdam. Hij werkte eveneens aan het ontwerp van Nagele. 
2 Het Rosa Spier Huis, vandaag en morgen. 
3 Correspondentie Mien Ruys, waaruit blijkt dat zij tot en met 1973 actief bij de tuin betrokken was. Het Rosa 

Spier Huis was oorspronkelijk niet bedoeld voor ernstig invaliden en terminale zorg. 

Voor wat betreft de monumentale aspecten van de tuinen van Mien Ruys: 

Erik de Jong en Marleen Dominicus-van Soest, Aardse Paradijzen, de tuin in de Nederlandse kunst, deel 2, p. 39. 

Voor wat betreft de vormgeving: ibid, p. 161, de gemeenschappelijke tuin ibid. P. 192, de Genius of the Place 

ibid. P. 227, de naoorlogs tuintraditie van Mien Ruys ibid. P. 243, integrale tuinkunst: ibid. p. 247, 248. 
4 Nederlandse  Architectuur en Stedenbouw  ’45-’80, Amsterdam 1984, p. 40 – 50. 

S. Umberto Berbieri, Architectuur en Planning,  p. 10 – 24, Rotterdam 1983.  
5  Zowel Zonnestraal, als ook het Burgerweeshuis en het Rosa Spier Huis zijn ontworpen op een strak 

mathematisch raster van een vierkante meter of afgeleiden daarvan. Zie Th. Elsing, De Japanse Toverdoos van 

Rietveld, Schoonhoven 1994 en  Zonnestraal, de Nagalm van een Mythe, Tijdschrift Intern van de BNI, jaargang 

2004, nr. 5. 

In deze context is tevens sprake van de verhouding 3:5 (Gulden Snede) in de plattegrond.  Zie Vitruvius, 

Handboek Bouwkunde, Boek  VI, p. 174-179, vert. Ton Peters, Amsterdam 1997. Bij het Rosa Spier Huis is dit 

aansluitend op de architectuur ook voor de tuin het geval. De diagonale concertzaal past eveneens in dit raster en 

kan vanwege de afwijkende vorm. Zie Architectuur en Planning, p. 24 t/m 47, het raster van het Burgerweeshuis 

ibidem p. 45,  Van Eyck, De Acht en Opbouw en Piet Blom ibid. p. 66 t/m 75. Voor de tuin als ruimtelijk 

concept van Mien Ruys: Aardse paradijzen, p. 192. 
6 Architectuur en Planning,  A. van Eyck en  “het interieur van de ruimte”, p 30- 47.  

F. de Jong (red.) Stedenbouw Nederland, p. 54- 63. Zutphen, 1985. 
Zie ook de correspondentie van Mien Ruys met het toenmalige bestuur van het RSH. 

* Waarderingscriteria, zoals opgesteld oor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed., Amersfoort, juni 2011.  
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Afbeeldingen 

 

 

 
 

1. Rosa Spier Huis, plattegrond met raster en tuinplan. 
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2. Rosa Spier Huis, plattegrond (detail) met raster. 
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3. Rosa Spier Huis, concertzaal, expositieruimte met ingang, hoofdgebouw. 
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4. Rosa Spier Huis, tuin en verblijfruimten. 

 

 

 



 12 

 
 

5. Rosa Spier Huis, tuin met boomgaard en ateliers. 
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6. Rosa Spier Huis, kruidentuin. 
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7. Rosa Spier Huis, vijvertuin met ateliers. 
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8. Rosa Spier Huis, detail buitendeur aan het uiteinde van een gang. 
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9. Rosa Spierhuis, expositieruimte met ingang concertzaal. 
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10. Rosa Spier Huis, concertzaal en toneel. 
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11. Rosa Spier Huis, interieur concertzaal. 
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12. Rosa Spier Huis, detail concertzaal. 

 



 20 

 
 

13. Rosa Spier Huis, expositieruimte met staalconstructie. 
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14. Rosa Spier Huis, trapopgang naar verdieping hoofdgebouw. Betonzuil met cannelures. 

Liftschacht.in bekistingsbeton. 
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15. Rosa Spier Huis, wandelgang en bibliotheek 
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16. Rosa Spier Huis, gang met kastjes en deuren verblijfsruimten. 
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17. Rosa Spier Huis, gang met staalconstructie en lichtkoepel. 
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18. Rosa Spier Huis, atelier. 
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19. Rosa Spier Huis, bovenlicht atelier met schrootjesplafond. 
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20. Rosa Spier Huis, atelier met entresol en naturel schrootjesplafond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 


