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Verslag
Voorzitter Meindert Schollema heette iedereen van harte welkom.
In het bijzonder Peter Suidman, die deze lezing over Gerrit Nijhuis belangeloos
aan ons gaat vertellen. Mark Willem van VITA NOVA, die zeer gecharmeerd is door de
architectuur van Nijhuis, stelt de beneden zaal met toebehoren eveneens belangeloos
voor deze lezing aan de Historische Vereniging beschikbaar.
Beiden hartelijk dank.
Architect Nijhuis kon al jong heel goed tekenen. Hij is opgegroeid in Groningen
bij de familie Plaat als ouderloos neefje.
Door zijn afkomst werd hij niet toegelaten tot de HBS. Hij heeft een lange opleiding
moeten doen om hetgeen hij geworden is, te bereiken. Was een doorzetter.
Hij was eigenlijk een graficus en had een voorliefde voor vormen en cultuur.
Hij ontwierp in opdracht pakhuizen, bankgebouwen, herenbehuizingen, fabrieken en
woonpanden bij fabrieken, kantoren, winkelpuien, een veestal bv. veestal Nieveen.
Hij wist zich te verplaatsten in de opdrachtgevers. Hij was een getalenteerd bouwkundig
tekenaar, die met stilistische souplesse de heersende stijl naar zijn hand wist te zetten.
Architect Nijhuis kon maken wat men wenste.
Dat betekent eigenlijk dat hij niet een eigen stijl had. Je zegt niet direct: “ Dat is een Nijhuis
huis”. Toch heeft hij wel een aantal elementen in zijn stijl, die je niet bij anderen ziet.
Bv. De meanderende uitstulpende randen onder de ramen, zoals men bij het topstuk van
hem kan zien, het oude gebouw “Nieuwsblad van het Noorden”.
Deze meanderende vormen ziet men ook aan de zijkant van het gebouw en aan de andere
kant van deze straat waar de krant werd gedrukt.
Dit gebouw is echt Nijhuis. Het is een Jugendstil ontwerp.
Verder had hij ook symbolen. Hij was lid van de vrijmetselarij.
Vandaar dit symbool. Twee vierkanten in elkaar. Vaak te vinden bij zijn gebouwen

Betekenis van de driehoeken die nu ontstaan: de bovenste punt
wijst naar het niet stoffelijke, de zijkanten naar de broeders en
zusters en de onderste naar het aardse.
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Ook de ovale ramen boven de deur zijn elementen die bij Nijhuis vaak voor kwamen.

Aan het gedempte Zuiderdiep staat de vroegere Scheepshypotheekbank, te zien aan de
afbeelding boven in het gebouw. Tegenwoordig is het een restaurant.
Let ook op het ovale raam boven de ingang.
Zo is het geweldig dat er prachtige panden van Nijhuis bewaard blijven doordat ze een
andere functie krijgen.
Peter Suidman zelf woont in een Nijhuis huis – gebouw wat ongeveer 100 jaar geleden werd
gebouwd als gemeentelijk Verzorgingsgesticht
Het tekenwerk van Nijhuis was kunstzinnig en talentvol.
Hij kon zeer precies en nauwkeurig de streepjes voor het metselwerk in de tekeningen
weergeven. Zo moest er gemetseld worden!! Bv. bij de paardenstal van Koning aan de
Waterloolaan. Hij schetst zelfs de lichtinval bij de ramen van de stal.

Hij was in zijn tijd een soort project ontwikkelaar.
Soms kocht hij een braak stuk grond waarin hij alles moest vast leggen. De straat , de stoep,
de afwatering van de straat, het riool enz.
Daarna kon hij het stuk grond laten bebouwen.
Hij vroeg de aannemers altijd voorzichtig met zijn tekeningen om te gaan. Alles is vrij goed
bewaard gebleven, ook dankzij zijn compagnon Reeker die na de dood van Nijhuis de zaak
heeft voortgezet en alles bewaard.
Verder is van Nijhuis bekend zijn ambachtelijk rondboogmetselwerk, wolfskappen en
pironnen.
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Nijhuis was tijdens zijn leven, van 1880 tot 1940,altijd bezig met het ontwerpen en dat
resulteerde dat er onder zijn architectuur meer dan 380 panden werden gebouwd.
Hiervan hebben 79 een monumenten status, 65 volledig Nijhuis en 14 zijn in samenwerking
met andere architecten gebouwd
Overal in de provincie kom je zijn panden tegen, waaronder het gemeentehuis van Winsum.

Dit zijn zo maar wat voorbeelden. We hebben op de lezing natuurlijk veel meer gezien.
Het zijn stuk voor stuk kunstwerken.
Nijhuis was een bevlogen architect die veel moois in onze provincie heeft achter gelaten.

Aan deze lezing was ook een wandeling door de stad Groningen gekoppeld met als doel de
panden die woensdag waren besproken live te bekijken.
Onder de bezielende leiding van oud Middelstumer Klaas Koster, een kenner op gebied van
architectuur, werd er stevig door de binnenstad gewandeld en kregen de wandelaars op een
zeer humoristische wijze beschrijvingen van de karakteristieke, door Nijhuis ontworpen
panden. Het was een mooie zinvolle afsluiting van de lezing.
Voor herhaling vatbaar
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