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1966) 

De architect C.R. de Boer is geboren in Amsterdam, maar bracht een belangrijk deel van 
zijn jeugd door in het Friese Ureterp. Op het Instituut Poutsma te Leeuwarden werd 
vervolgens de basis gelegd voor een lange carrière als bouwkundige. Zijn standplaats als 
zelfstandig architect werd Drachten, waar De Boer ook een periode als gemeentearchitect 
werkzaam was. Hij ontwikkelde zich tot een architect die zich moeiteloos aanpaste aan de 
gangbare modes in de architectuur, maar niet voor de troepen uitliep. Dat zijn naam 
desalniettemin wordt verbonden met een zeer progressieve kunst- en architectuurstroming 
als De Stijl dankt hij aan de Drachtster schoenmaker/dichter Evert Rinsema. Deze 
introduceerde De Boer in 1920 aan Theo van Doesburg, een vooruitstrevend kunstenaar, die 
ook in de bouwkunst actief was. Van Doesburg overtuigde De Boer ervan dat zijn uit 1921 
daterende ontwerpen voor 16 middenstandswoningen in Drachten konden worden 
verlevendigd met aansprekende kleurencombinaties. Voor de in hetzelfde jaar gebouwde, 
eveneens door De Boer ontworpen Rijks Landbouw  Winterschool, een ULO school (1922) en 
een woon-winkelpand (1923) in Drachten ontwierp Van Doesburg eveneens 
kleurenschema’s, alsmede bijzondere glas-in-loodramen. De Boer bleef tot op hoge leeftijd 
werkzaam als architect, maar hij zal vooral bekend blijven door het werk dat voortkwam 
uit de kortstondige, maar intensieve samenwerking met Van Doesburg in de vroege jaren 
’20. 

Cornelis (Cees) Rienks de Boer, (Amsterdam 3 augustus 1881 – De Sweach 4 jannewaris 
1966) 

De arsjitekt C.R. de Boer is berne yn Amsterdam, mar is grut wurden yn it Fryske Oerterp. 
Op it Instituut Poutsma yn Ljouwert waard dêrnei de basis lein foar in lange karriêre as 
boukundige. Syn stânplak as selsstannich arsjitekt waard Drachten, dêr’t De Boer ek in 
skoft as gemeentearsjitekt wurke. Hy ûntwikkele him ta in arsjitekt, dy’t him sûnder 
muoite oanpaste oan de gongbere trant yn ‘e arsjitektuer, mar net foar de ploech útrûn. 
Dat syn namme lykwols ferbûn is mei in tige progressive keunst- en arsjitektuerstreaming 
lykas De Stijl hat er te tankjen oan de Drachtster skuonmakker/dichter Evert Rinsema. 
Dizze brocht De Boer yn 1920 yn ‘e kunde mei Theo van Doesburg, in foarútstribjend 
keunstner, dy’t ek yn de boukeunst warber wie. Van Doesburg oertsjûge De Boer der fan 
dat syn út 1921 datearjend bestek fan 16 middenstânswenningen opfleure wurde koe mei 
oansprekkende kleurekombinaasjes. Foar de yn itselde jier boude, ek troch De Boer 
ûntwurpen Ryks Lânbou Winterskoalle, in ULO-skoalle (1922) en in winkelpân mei wente 
(1923) yn Drachten ûntwurp Van Doesburg ek de kleureskemaas, en boppedat bysûndere 
glês-yn-leadruten. De Boer wurke heech op jierren noch as arsjitekt, mar soe foaral 
ferneamd bliuwe troch it wurk dat fuortkaam út de koarte, mar yntinsive gearwurking mei 
Van Doesburg yn de iere jierren ’20.         

Cornelis (Cees) Rienks de Boer, (Amsterdam  3 augustus  1881 – Beetsterzwaag  4 januari 
1966) 

The architect C.R. de Boer was born in Amsterdam, but grew up in the village of Ureterp in 
the province of Fryslân. At the Poutsma Institute in the city of Leeuwarden De Boer was 
educated to be an architect with a long lasting career. His hometown as an independent 
architect for almost 50 years became the near Ureterp situated town of Drachten. De Boer 
turned out to be a capable architect who in his own way adapted the various 20th century 
building styles, but never was a renovating forerunner.  That his name does have a 
connection to the undisputable innovative art and architecture trend De Stijl, De Boer 
owed to the shoemaker/poet Evert Rinsema. Rinsema introduced De Boer in 1920 to the 
progressive artist Theo van Doesburg, who also was involved in architecture and design. 
Van Doesburg convinced De Boer of the importance of adding appealing colours to a 
complex of 16 dwellings, designed in 1921. Also in the early twenties De Boer designed two 



school buildings and a shop-house in Drachten that were provided with colour schemes and 
leaded glass windows by Van Doesburg. De Boer stayed productive up to his old age, but his 
name will mainly stay connected to that short period of collaboration with Van Doesburg 
and De Stijl.   


