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7Voorwoord

Adam Schadee belichaamt de modernisering van 
Den Haag die eind 19de eeuw werd ingezet. Hij is 
bij de dienst Gemeentewerken als rechterhand 
van zijn directeuren Isaac Lindo en Jan Lely 
gedurende 36 jaar hoofdverantwoordelijk geweest 
voor het ontwerp van honderden bouwwerken. 
Die gebouwen waren volkomen nieuw in de door 
de industrialisatie snel veranderende stad en er 
bestond dus nog geen blauwdruk voor. Hij werd bij 
zijn afscheid in 1927 wegens zijn indrukwekkende 
oeuvre geroemd als ‘groote zoon van de stad’. 
Nog altijd herkenbaar in de stad zijn bijvoorbeeld 
de fraai gedecoreerde Electriciteitsfabriek aan 
de De Constant Rebecquestraat, de nagenoeg 
originele tramremise aan de Parallelweg, de rijk 
geornamenteerde voormalige hbs aan de Waldeck 
Pyrmontkade en het goed bewaard gebleven 
badhuis aan de Spionkopstraat, het enige rijksmo-
nument van Transvaal.

De groei van Den Haag is eeuwenlang opgevan-
gen binnen het gebied dat door de singelgrachten 
wordt omsloten. Pas in de laatste decennia van de 
19de eeuw trok het groeitempo aan: van 100.000 
inwoners in 1876 naar 200.000 rond de eeuw-
wisseling en 400.000 in 1926. De voornaamste 
oorzaak daarvan was niet zozeer de toename 
van het aantal ambtenaren en diplomaten, maar 
vooral de industrialisatie en de verstedelijking ten 
gevolge van de landbouwcrisis. De gemeente voerde 
lange tijd een laissez faire politiek ten aanzien van 
deze massale trek naar de stad, met erbarmelijke 
woon- en gezondheidstoestanden als gevolg. Rond 
1890 veranderden de opvattingen over de rol van 
de overheid en nam de gemeente de regie over de 
stadsontwikkeling en het algehele welzijn van de 
Haagse burgers steeds meer in eigen handen. De 
bemoeienis strekte zich uit tot de opstelling van 

ruimtelijke plannen, de oprichting van nutsbe-
drijven (reiniging, riolering, telefoon, politie en 
brandweer, vervoer, energie, waterhuishouding) 
en de modernisering van voorzieningen voor de 
inwoners (woningwetwoningen, gezondheidszorg, 
scholen, badhuizen). Het was vooral de dienst 
Gemeentewerken die tot taak kreeg dit alles te 
plannen en te zorgen voor nieuwe infrastructuur en 
passende gebouwen.

Adam Schadee was een bescheiden bouwkundig 
ambtenaar die zich niet mengde in het architec-
tuurdebat van die tijd. Hij geniet dan ook weinig 
bekendheid bij het grote publiek. Wellicht speelt 
hierbij ook mee dat een belangrijk deel van zijn 
bouwwerken alweer onder de slopershamer is 
verdwenen. Dit boek geeft Adam Schadee een plek 
in de galerij van belangrijke Haagse architecten. 
Een plek die hij ten volle verdient en die ertoe 
zal bijdragen dat met wat resteert van door hem 
ontworpen gebouwen zorgvuldig zal worden 
omgegaan. 
 
Joris Wijsmuller, wethouder van Stadsontwikkeling, 
Wonen, Duurzaamheid en Cultuur

René Vlaanderen, voorzitter van de Stichting 
Publicaties Haags Erfgoed
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1.1 ‘Groote zoon van de stad’ 
 
Tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw is de 
basis gelegd voor de ontwikkeling van Den Haag 
tot metropool en industriestad. Binnen enkele jaren 
veranderde er op tal van terreinen meer dan in een 
paar eeuwen daarvoor. De veranderingen waren 
voor een belangrijk deel het gevolg van verschui-
vingen in de landelijke politiek die hun neerslag 
vonden op lokaal niveau. Rond de eeuwwisseling 
werd de hegemonie van opeenvolgende liberale 
regeringen gebroken, ten gunste van coalities van 
confessionelen en socialisten. Daarmee liep het 
tijdperk van de zogenaamde laissez faire politiek 
ten einde. 

Om de reputatie van groene woonstad hoog te 
houden en niet af te glijden tot een door pauperisme 
getekende stad, kon ook het Haags gemeentebestuur 
niet langer een afwachtende houding aannemen. 
Teneinde de modernisering van de stad te kunnen 
sturen, werden initiatieven voor zaken die de ge-
meenschap betroffen steeds minder overgelaten aan 
particulieren. Aanvankelijk aarzelend maar geleide-
lijk voortvarend voerde het gemeentebestuur steeds 
meer de regie over de volksgezondheid, hygiëne, 
onderwijs, economie, infrastructuur, stedenbouw, 
volkshuisvesting en industrialisatie. Daadkrachtig 
optreden was beslist noodzakelijk nadat bleek dat 
het stadsbestuur totaal onvoorbereid was op het 
snel groeiende inwonertal, dat grotendeels was toe 
te schrijven aan de vestiging van werkloos geraakte 
landarbeiders en hun gezinnen. 
 
Een hoofdrol in het ontwerp en de uitvoering van 
de rond 1880 zo node gemiste bouwwerken en 
voorzieningen voor de gemeenschap werd toebe-
deeld aan Gemeentewerken. Die naam kwam overi-
gens pas in zwang toen de dienst nadrukkelijk zijn 
sporen ging nalaten in het stadsbeeld. De Haagse 
bevolking sprak aan het eind van de 19de eeuw 
nog over de Gemeentewerf, de Stadstimmerwerf 
of de Fabriek. De notabelen hadden het over de 
Fabricage. Al deze benamingen karakteriseerden 
duidelijk het hoofdaccent van de werkzaamheden 
die sinds 1579 plaatsvonden aan het Zieken. 

Voor een adequate controle op de uitvoering en 
de instandhouding van de werken van de dienst 
was het aantal ambtenaren gedurende de 19de 
eeuw echter te beperkt. Bovendien werden sinds 
de Franse overheersing uit overwegingen van 
zuinigheid veel functies gecombineerd. Zo gaf de 
gemeentearchitect bijvoorbeeld tevens leiding aan 
hoofdzakelijk uitvoerend personeel.

Dat alles veranderde nadat op 1 mei 1890 Isaac 
Anne Lindo (1848-1941) was geïnstalleerd als 
eerste directeur in de lange geschiedenis van de 
dienst. De aanleiding voor zijn aanstelling was de 
personele uitbreiding van Gemeentewerken, die 
op 28 januari 1890 door de raad was vastgesteld.1 

Een ongedateerd 
portret van Adam 
Schadee, gemaakt in 
een fotostudio in de 
Zoutmanstraat.
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Door de snelle groei van de dienst zouden er nog 
vele verordeningen en reorganisaties volgen. 

Lindo was naar Den Haag gelokt omdat hij zich 
had onderscheiden door de voortvarende wijze 
waarop hij leiding had gegeven aan de aanleg 
van het rioleringsstelsel in Arnhem. Ook in de 
hofstad bleek al snel zijn daadkracht en hij zou zich 
manifesteren als stuwende kracht achter de mo-
dernisering van Den Haag. Een en ander leidde er 
tevens toe dat de onder zijn bewind sterk gegroeide 
dienst rond 1914 niet langer door één directeur naar 
behoren kon worden bestuurd. Lindo verzette zich 
in zijn laatste dienstjaren echter heftig tegen de op 
handen zijnde splitsing en reorganisatie. Uit loyali-
teit heeft het gemeentebestuur hiermee gewacht tot 
kort na zijn pensionering op 1 juli 1918. 
 
Tijdens de eerste dienstjaren van Lindo werd een 
aantal ontwerptechnische krachten aangetrokken. 
Zo trad op 1 september 1891 architect Adam Schadee 
(1862-1937) in het kantoor aan het Groenewegje 26 

in dienst als bouwkundige van Gemeentewerken. 
De aanstelling van Schadee bleek een goede zet, 
want in de daaropvolgende jaren manifesteerde hij 
zich als de belangrijkste medewerker van Lindo. 
Hij werd geprezen om zijn bescheidenheid, 
werkijver, geduld, behulpzaamheid en opgeruimd 
karakter.2 Ook de vele voorbereidende studies die 
hij verrichtte vielen op. Die studies waren nodig 
omdat – vooral in de eerste jaren onder Lindo – veel 
van de te ontwerpen gebouwen typologisch gezien 
volslagen nieuw waren. 

Op 1 januari 1906 werd Schadee gepromoveerd 
tot afdelingschef bouwkunde van Gemeentewerken 
en was daarmee ook formeel de eerste medewerker 
van Lindo. Als afdelingschef trad hij voortaan 
namens de dienst meer naar buiten, gaf voordrach-
ten over nieuwe ontwerpen en was aanwezig bij 
officiële gelegenheden. Na het vertrek van Lindo 
en de splitsing van de dienst was Schadee ook 
onder de op 17 juni 1918 aangestelde directeur Jan 
Lely (1883-1945) de belangrijkste ambtenaar van de 
ontwerpafdeling. De portefeuille aan opdrachten 
was regelmatig goed gevuld, zodat herhaaldelijk 
personele uitbreiding noodzakelijk was. Voor het 
ontwerp van onder meer scholen en badhuizen 
werden daarom de architecten Johannes J. Gort jr. 
en Dirk van der Zwart aangetrokken. Voor de grote 
volkswoningbouwprojecten traden Willem Greve jr. 
en Geert Albers in dienst.

In zekere zin genereerde Gemeentewerken in 
de tijd van Schadee zijn eigen opdrachten. De 
daling van het sterftecijfer was voor een belangrijk 
deel het gevolg van de nieuwe nutsvoorzieningen 
en de daaruit voortvloeiende verbetering van de 
volksgezondheid. Zo telde de stad bij het aantreden 
van Lindo in 1890 157.000 inwoners. Kort na zijn 
pensionering in 1918 waren dat er 346.000 en eind 
1940 werd de grens van 504.000 bereikt. 
 
Schadee vervulde de functie van afdelingschef 
bouwkunde ononderbroken tot zijn pensionering 
op 1 augustus 1927. Van 1891 tot en met 1927 heeft 
hij in dienst van de gemeente ruim 200 bouw-
werken kunnen realiseren, exclusief verbouwingen. 
Schadee verwierf hierdoor een dusdanige status 

Isaac Anne 
(roepnaam Jack) 
Lindo in 1880.
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H.P. Berlage in 1925. 

dat hij in zijn nadagen, net als enkele voorgangers 
binnen de dienst, werd geroemd als ‘groote zoon 
van de stad’.3 De elite van Den Haag was dan ook 
uitgelopen voor zijn afscheid in het raadhuis aan de 
Groenmarkt, waarbij hij met een gouden medaille 
de hoogste Haagse onderscheiding kreeg. 

Schadee hertrouwde met een Française en het 
echtpaar vestigde zich in Parijs, waar hij op 18 
december 1937 overleed. Dit bleef in Nederland 
niet onopgemerkt en in de berichtgeving werd 
net als tien jaar eerder gewag gemaakt van zijn 
omvangrijke oeuvre. Eenduidigheid hierover was 
er niet. Zo werd bijvoorbeeld melding gemaakt 
van 30, 50 en 80 scholen die door hem zouden zijn 
ontworpen.4 

Desondanks trof Schadee daarna al snel het lot 
dat veel gemeentearchitecten beschoren was: hij 
raakte in de vergetelheid. Een niet onaanzienlijk 
deel van zijn gebouwen en al het door hem 
ontworpen straatmeubilair werd in de loop van de 
20ste eeuw afgebroken, en, misschien nog wel erger: 
verminkt. Zo gingen veel van zijn werken ten onder 
aan de modernisering van de stad die hij zelf met 
Lindo in gang had gezet. Dat neemt niet weg dat 
een deel van zijn gebouwen de tand des tijds wel 
heeft doorstaan, is geconserveerd, gerenoveerd en 
in enkele gevallen door originele herbestemmingen 
gerevitaliseerd. Daardoor zijn ook in het huidige 
stadsbeeld van Den Haag de sporen van Schadee 
duidelijk te traceren.
 
De vakliteratuur is er echter grotendeels debet aan 
dat het werk van Schadee en in mindere mate dat 
van Lindo wordt overschaduwd door de aandacht 
voor het veranderend stadsbeeld van Den Haag 
sinds de tijd van het Algemeen Uitbreidingsplan 
van H.P. Berlage uit 1908. Zo zouden Lindo en zijn 
medewerkers niet capabel genoeg zijn geweest om 
een uitbreidingsplan voor Den Haag te maken dat 
aan de eisen van de nieuwe tijd beantwoordde. 
De opkomst van de moderne Haagse stedenbouw 
wordt doorgaans dan ook uitsluitend in verband 
gebracht met de verkeersdoorbraken, diagonalen, 
‘vorken’ en andere monumentale accenten uit het 
plan van Berlage. In toenemende mate hechten 

Haagse burgers er zelfs bijzondere waarde aan om 
in een ‘Berlage-wijk’ te wonen. Lindo en Schadee 
zijn herhaaldelijk aangemerkt als representanten van 
een overgangsperiode, maar niet als wegbereiders 
van de metropool en industriestad Den Haag. In 
dat opzicht is het begrijpelijk dat veel gebouwen van 
Schadee tot de ‘overgangsstijl’ worden gerekend. 

Het is echter sterk de vraag wie meer bepalend is 
geweest voor het aanzien van de huidige stad: het 
koppel Lindo-Schadee of de solist Berlage.

Een van de oorzaken van de scheve verhoudin-
gen is het feit dat het uitbreidingsplan uit 1908 te 
weinig is geanalyseerd aan de hand van wat eraan 
vooraf ging. Gelet op de diagonale en radiale ver-
keerswegen in bijvoorbeeld het Statenkwartier en 
het Bezuidenhout moet geconstateerd worden dat 
Lindo niet alleen monumentale stadsbeelden heeft 
gecreëerd maar daarbij ook gerichte ideeën had 
over ruimtelijke profielen en de inrichting ervan. 
Berlage heeft veel overgenomen van wat door 
Lindo reeds was bedacht. Een voorbeeld daarvan is 
het veelgeroemde Rosarium in het Benoordenhout, 
een stedenbouwkundig, groen accent in de 
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Isaac Lindo ontspant 
zich met zijn vrouw 
P.A. Lindo-Smits 
(links) en schoonzus 
op de Scheveningse 
pier omstreeks 1920.

nieuwe stad. Ook de in het uitbreidingsplan van 
1908 geprojecteerde verkeersdoorbraken gaven 
vorm aan een nieuw stadsbeeld, maar ze konden 
worden uitgevoerd omdat er politiek draagvlak 
was. De meesten daarvan waren echter al door 
Lindo aan het stadsbestuur voorgesteld. Sterker 
nog, gemeentearchitect Willem van der Waeyen 
Pieterszen heeft de noodzaak hiertoe al rond 1860 
aangekaart.5 Het belang van de rol van Berlage was 
onbetwist fundamenteel, maar de waardering lijkt 
deels ten koste te zijn gegaan van het werk van zijn 
voorgangers. 

Als eerste directeur van Gemeentewerken zette 
Lindo op baanbrekende wijze nieuwe lijnen uit 
voor de ruimtelijke en industriële ontwikkeling 
van Den Haag. Schadee gaf hieraan uitwerking op 
het niveau van de architectuur, waarbij technische, 
functionele en esthetische eisen evenwichtig op 
elkaar werden afgestemd. 
 

1.2 Groene woonstad van weelde
 
Ook het stereotiepe, historische beeld van Den 
Haag als groot groen dorp van ‘pruiken en petten’ 
en ‘Hagenaars en Hagenezen’ met schrijnende 
tegenstellingen in de woonomstandigheden mag 
wel enigszins worden genuanceerd. De tweedeling 
werd pas echt manifest toen Den Haag rond 1860 

ging uitbreiden via de zogenaamde sprong over de 
singelgrachten. Den Haag was toen een dorp van 
(goed geconserveerde) ensembles met een geheel 
eigen karakter, maar de sociale segregatie die vanaf 
het ontstaan weliswaar karakteristiek was voor 
de oudste delen, zou pas in de tijd van Lindo en 
Schadee een groot geografisch gebied gaan bestrij-
ken en steeds scherper worden in het contrast.

Door het ontbreken van een rivier als hart-
slagader en door de geïsoleerde ligging aan de 
Noordzee had Den Haag zich niet ontwikkeld tot 
Hollandse koopmansstad van betekenis. Door die 
ligging was Den Haag echter wel zeer in trek als 
woonstad. Daarbij oefende de aanwezigheid van 
het grafelijk hof grote aantrekkingskracht uit op 
de financiële en intellectuele elite van Holland. 
De vestiging van die klasse op steenworp afstand 
bepaalde in toenemende mate de voornaam-
heid van Den Haag. Het mislukken van een 
prestigeproject als de Prinsegracht, waarmee de 
Amsterdamse grachtengordel qua grandeur had 
moeten worden overvleugeld, is niet alleen toe te 
schrijven aan de grotendeels zompige, veenachtige 
grond waarop werd gebouwd. De notabelen van de 
stad waren eenvoudig niet weg te branden uit de 
omgeving van de Hofvijver. De elite spiegelde zich 
eeuwenlang aan het hof wat betreft mode en woon-
cultuur. Karakteristiek was dan ook de historische 


