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Jan Peterse in memoriam

Op 13 november 2021 overleed Jan Peterse.
Op de rouwkaart stond een citaat van Jan de Jong:
"het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot een dak voor het
lichaam en een uitzicht voor de geest."

Jan Peterse, architect (1927-2021)

Stimulator

Architectenbureau

Voor voorzitter Leo Versteijlen van de Van der Laan stichting is Jan Peterse
een belangrijke inspirator geweest. Vandaar dat hij een persoonlijk in
memoriam heeft geschreven in samenspraak met Hettie Peterse.
Op 18 november hebben velen van Jan afscheid genomen in de door zijn
architectenbureau ontworpen Scheppingskerk in Oss. Ik heb zelf veel te
danken aan mijn contact met Jan Peterse, maar ik bleek tijdens de dienst
niet de enige te zijn. Jan kwam daarin naar boven als een innemende,
sociaal bewogen man die altijd nieuwgierig was naar de nieuwste
ontwikkelingen en stappen die de jeugd zou gaan zetten. Voor mij begon
dat al op mijn 10e toen tegenover mijn ouderlijk huis een vreemd gesloten
huis verscheen. Dat was het begin van mijn kennismaking met de Bossche
School en een levenslange vriendschap met de familie Peterse.
Jan was daarin de gastvrije vader die zijn kinderen en mij volop
stimuleerde en ruimte gaf. Jan nam ons mee naar Rome en tochtjes in
Brabant om Bossche School architectuur te bekijken. Ook stuurde hij mij
en zijn zoon Kees al op 16-jarige leeftijd naar het klooster in Vaals om de
binnenhof op te meten en te praten met Dom Hans Van der Laan over de
verhoudingen. Kees en ik bouwden in die tijd een miniatuurstad in de
garage van huize Peterse, waarna we beiden de stap zetten naar de
architectuur.
Geboren Ossenaar Jan Peterse had gedurende tientallen jaren een
architectenbureau in Oss. Nog steeds bepalen vele projecten van hem het
gezicht van Oss. Jan had als bouwkundig tekenaar bij de Osse architecten
Jan de Reus en Jos Bijnen gewerkt. In 1960 begon hij voor zichzelf. Na
enkele jaren kwam Piet van Lierop (1928-2007) erbij en ging het
architectenbureau verder onder de naam â€˜Peterse en Van Lieropâ€™.
Beiden volgde de cursus Kerkelijke Architectuur van Dom Hans van der
Laan in â€˜s-Hertogenbosch. Hun eerste project in de stijl van de Bossche
School was een woningbouwcomplexje in de Osse uitbreidingswijk
Ruwaard. Tevens bouwden zij hier de Scheppingskerk (1967-1968) aan de
Constantijn Huygensstraat 38 (nu herinneringscentrum Van Lith).
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In dezelfde periode ontwierpen Peterse en Van Lierop beiden hun eigen
woonhuis, waarbij zij de verworvenheden van de Bossche School geheel
naar eigen inzicht konden toepassen. De Scheppingskerk (nu
herinneringshuis Van Lith) en het eigen woonhuis van Jan staan op de
gemeentelijke monumentenlijst. Zijn woonhuis heeft ook een prominente
rol in het nog te verschijnen boek van Caroline Voet over woonhuizen van
de Bossche School.
Het zwaartepunt van de Bossche Schoolarchitectuur in Oss ligt in de jaren
zeventig en tachtig. Deze periode stond in Oss in het teken van de
herstructurering van vooroorlogse arbeiderswijken, stadsvernieuwing en
de ontwikkeling van een nieuwe uitbreidingswijk, Ussen. Bij deze
ontwikkelingen speelde architectenbureau Peterse en Van Lierop een
belangrijke rol. In opdracht van Bouwvereniging St. Willibrordus (nu
Brabant Wonen), waarvoor ze ook het kantoor en de werkplaats
ontwierpen, maakte Jan Peterse het ontwerp voor het Vierhoekje en de
Kortfoort. De uitdaging lag in het creëren van een prettig leefmilieu met
afwisselende bebouwing op basis van een zeer beperkt budget. In de jaren
negentig ontwierp Peterse grote wooncomplexen voor ouderen aan de
Vierhoeksingel, de Ministershof en de Nieuwe Hofstraat (Vredehof).
Tijdens het project Vredehof ging Van Lierop met pensioen en kwam zoon
Kees Peterse (1959-2020), het bureau versterken onder de naam “Peterse
Architectuur” (1993-1997). Uit deze periode dateren de
appartementengebouwen aan de Kuipers Rietbergstraat en de Arendstraat.
Na de oplevering van de Vredehof ging Jan Peterse in 1999 ook met
pensioen en werd het architectenbureau opgeheven.

Opvatting

De architectuur van Jan Peterse is functioneel en duurzaam en bezit
daarnaast ontwerpkwaliteit. Zijn gebouwen ademen eenvoud en
bescheidenheid, maar ook overtuiging. In die zin weerspiegelt de
architectuur zijn persoonlijkheid.
Voor Jan stond het tot een eenheid smeden van goede verhoudingen,
praktische bruikbaarheid en een logische constructie altijd centraal.
“Doorslaggevend voor mij was dat de Bossche School duidelijke
uitgangspunten biedt”, antwoordt Jan Peterse op de vraag wat hem dreef
om de overstap te maken naar Bossche Schoolarchitectuur (interview in
het boek De Bossche School in Oss). Na zijn afstuderen als architect ging
hij op zoek naar een werkelijke grondslag voor zijn ontwerpen. Wat hij in
zijn studie had gemist, waren goede uitgangspunten. “Dan komt de
Bossche School, waar het gaat over de grondbeginselen van de
architectuur, over oriëntatie, structuur en goede verhoudingen”.
Jan bleef zijn hele leven trouw aan die basis, maar bleef benieuwd naar de
nieuwe uitdrukkingen hiervan. Tot op hoge leeftijd bestudeerde hij het
werk van schilders als Mondriaan en Rothko en kon daar gepassioneerd
over spreken. Voor hem was de theorie van het Plastische Getal van alle
tijden:
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“Je zou het Plastische Getal echter ook in heel andere vormen kunnen
uitdrukken. Uiteindelijk gaat het om de verhoudingen van de ruimtes zelf
en van de ruimtes ten opzichte van elkaar en dat wat je maakt, herkenbaar
en meetbaar is, dat je begrijpt hoe het in elkaar zit. Het gaat over de
opbouw vanuit de cella naar de grote ruimte en dat de cella zich meet aan
de muurdikte. De relatie tussen cella en grote ruimte kan ook in een ander
architectonisch handschrift dan de Bossche School bestaan.” (Uit de
Bossche School in Oss)
Met deze open houding heeft hij zijn hele leven mensen geïnspireerd.
Dat geldt voor mij persoonlijk, zonder hem was ik geen voorzitter
geworden van onze Stichting, maar dat geldt ook voor zijn kinderen,
vele vrienden van onze Stichting en ver daarbuiten.
Wij zijn hem daarvoor dankbaar.
Leo Versteijlen
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