
BIJ WOUDA'S WERK

kingen, die deze kleine gebouwen stevig op hun plaats te midden van het gewirwar van

boomen en struiken vastleggen. Een versmelting of aanpassing met het landschap is

hier stellig niet bedoeld en soms met opzet vermeden. Het landhuis heeft zijn eigen

karakteristiek, er wonen menschen in, die wel in een landelijke omgeving willen verblij-

ven doch niet landelijk zijn gebonden. Dit wordt nog te weinig ingezien. Door een ver-

keerde gevoeligheid geleid, streeft men bij het landhuis naar beelden die van een geheel

andere doelstelling zijn. Het is verleidelijk en begrijpelijk, maar verkeerd gezien. De

boerenwoning, hoe volledig en betooverend ook het beeld moge zijn, kan nimmer als

uitgangspunt voor het landhuis worden gebruikt. Wie dit met geweld wil doorvoeren,

komt tot tweeslachtige, gewrongen oplossingen, die mogelijk eenige oppervlakkige beko-

ring kunnen hebben, doch die een scherpere critiek niet kunnen doorstaan. Wouda

heeft meermalen moeilijkheden gekend met officieele instanties. Iedereen die in deze

materie thuis is, weet hoe verlammend zoo'n hardnekkige tegenwerking haar invloed

kan doen gelden. Intusschen schijnt Wouda er toch nog goed afgekomen te zijn, want

aan zijn landhuizen zien wij geen moedwillige „verbeteringen". Het volume van het

hoofdlichaam, de overduidelijke werking van de lage aansluitende massa's, de rustige

contourneering, zijn beheerscht ontworpen, essentieel van opzet. Nergens gaat Wouda

over tot de intieme kleine schaal. Het huis als vorm, in zijn afsluitenden, beschuttenden

arbeid vindt zonder ingrijpen van decorachtige aanduidingen, onverzettelijk verwezen-

lijking. Bij voorkeur gebruikt Wouda een lichten steen, die nieuw nog niet de rijpheid van

kleur bezit, doch die later een fraai patina verkrijgt. Dit geldt ook voor de leipannen en

pannen; gepleisterde of gekalkte muren en teervrije dakpapieren past Wouda niet toe.

Dat Wouda nimmer in staat is gesteld een omvangrijk werk te ontwerpen, is wel erg

jammer. De erkenning van zijn breede gaven, zijn ernstig verantwoordelijkheidsgevoel en

werkzaamheid kwam wel wat laat. De tijd is niet rijk aan groote opdrachten, maar wan-

neer deze zouden voorkomen, hopen wij dat Wouda niet overgeslagen zal worden.
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