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VOORWOORD 

December 1982 werd door Harloes en Jos begonnen met wat aanvankelijk leek op een klein onder
z?ekje naar de Weissenhofsiedlung. De idee was dat het bestuderen van deze tentoonstellingswijk 
uLt 1927 in Stuttgart onze kijk op huidige ontwikkelingen als Documenta Kassel en IBA in Berlijn 
zou kunnen verduidelijken. Dit omdat er volgens ons van een analoge opzet sprake was. 
Bij de Weissenhofsiedlung handelde het zich niet enkel om woningen die gebouwd werden cm aan het 
publiek te tonen (denk aan de wereldtentoonstellingen) maar werden deze ook in het woningbru.,.. 
programna van de gemeente opgenomen. 
Haar in de literatuur stuitten wij al gauw op tegenstrijdigheden. De 'toen gestelde opgave' 
bleek ook niet te achterhalen. Dit bracht ons ertoe het literatuuronderzoek uit te breiden en 
ook een bezoek te brengen aan weduwe Oud-Dinaux en het archief van JJP C>.ld in de NIJI. De infor
matie die hieruit volgde leek ons voor een bredere kring interessant. llaarom werd besloten te 
proberen een tentoonstelling te organiseren vaarmee deze informatie zou worden overgedragen. Een 
in de zomervacanti e geplande excursie naar Stuttgart kon geen doorgang vinden omdat de voorbe
reidingen nog niet geheel voltooid waren. De al in het KSA-progrlllllll8 opgenomen tentoons tellin~ 
moest uitgesteld worden. 

Inmiddels was de groep uitgebreid met Margreet, Therese, Peer en Hans. In oc tober volgde dankzij 
bereidwillige medewerking van het KIVI een twee weken durende excursie naar Frankfurt en Stutt
gart. In Frankfurt werden onder andere siedlungen van Ernst Hay en Mart Stam, in Stuttgart na
tuurlijk de Weissenhofsiedlung bezocht. Daarnaast werden er gesprekken met Bodo Rasch (inderti j d 
zelf bij de Wei s senhofsiedlung betrokken) en prof. Frei Otto (lid van 'die Freunden der Weissen
hofsiedlung') gevoerd. Ook werden de nodige voorbereidingen voor de tentoonstelling getroffen. 
13 Januari 1984 wordt deze tentoonstelling geopend. 

Enerzijds hopen wij met deze publicatie de Weissenhofsiedlung aan de vaak eenzijdige benadering 
te onttrekken. 
Anderzijds biedt deze publicatie rond het thema 'die Wohnung' een referentiekader voor deze nog 
heden ten dage aanwezige problematiek zoals de recent uitgeschreven Uneaco-prijsvraag aan mag 
tonen. 

december 198 3 

Hans van den Dobbelsteen 
Marloes van Houten 
Margreet Lengkeek 
Peer van Ling 
Therese Mol 
Jos Ramakers 

Met dank aan: dhr. den Bakker, bewoners van de Weissenhofsiedlung , Frau Buhler, Cor , ESVB, Frau 
Falk van de Senefelderstrasse, Harry, huisgenoten, KIVI, Frau Kriimmel, Monique, a1a8!N ll.118H 
mevr . Oud-Dinaux, prof. Frei Otto, Herrn Bodo Rasch, Theo en Eric en de repro in de kelder, Herrn 
Schirmbeck, prof . D. Slebos, Herrn Strohmaier, Gerard van Zeyl en iedereen die we om 16 .2 5 uur 
nog vergeten zijn .•. 
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t! rnst aay , 'd ie \.'ohn un g £U r das 
e xi1tenzm.i.n i mum' in 'das ;.,-; ,. ,.. 
l .. an'!t h :.t t ' , n o) ll, 1929 

dr . c. f lUgge, 'grosss t adtw ohnun
gen + k leinhaus si edlungea '. 1916 

grop iu!i , 'die l'o zi oloais chen 
g rund l aaen de r· min i 111.t l e wohnung' 
i n 'd as 1h~ue ft ank f u rc , 11, 19 29 

grupi 11s , '1 nte rna ti ona le a n :hi-
1 ~k.tu 1 · ' (bauh ausbUclwr) 1926 

TIJDSBEELD 

In het begin van deze eeuw zien we in Europa en met name in Duitsland grote veranderingen optre
den. Duitsland wordt gekenmerkt door een politieke instabiliteit. Economische crises, grote 
werkeloosheid, polarisatie van de klaeeentegenetanden en herde eociale en politieke confronta
ties zijn het gevolg, evenale een politieke bewuetwording van de lagere klaeeen. Door econo
mische en sociaal-maatschappelijke veranderingen is er een groot tekort aan goede kleine wonin
gen voor met name de lagere klaesen. 

Ernst May merkt tijdens het tweede congres van de CIAM hierover op dat in de vraag naer woningen 
voor de betergestelden redelijk is voorzien,'maar elechte in geringe mate is het gelukt woningen 
te scheppen die voor de brede massa, zeg de arbeiderebevolking, toegankelijk zijn' . Hij noemt 
ale oorzaken hiervoor de na de oorlog niet onbeduidende stijging in bouwkoeten en rentevoet voor 
bouwhypotheken. Maer er is ook sprake van grondspeculatie, mede mogelijk gemaakt door een beperk
te wetgeving, die tot een zo groot mogelijke bodembenutting leidt. Een voorbeeld zijn de huur
kazernes in Berlijn. 

De eerste aanzetten tot een verbetering van de wetgeving op dit punt vinden tijdens de eerste 
wereldoorlog plaats. Hoewel deze nog het 'behoud van de dienstgeschiktheid van de jonge mannen' 
moet dienen wordt hier voor het eerst een onderzoek naar de levenevoorwaerden in etad en land 
gedaan. Ale hoofdeisen gelden de aanwezigheid van dertig kubieke meter ruimte per pereoon en een 
voldoende bezonning van alle woningen. 

Gropius merkt op dat tengevolge van de 'vermaatschappelijking van de arbeid' de vraag naar wonin
gen verandert. Er is volgens hem sprake van de verzelfstandiging van het individu - ook van de 
vrouw-, een door toename van de verkeersmiddelen begunstigde vrije vestiging en kinderen die 
vroegtijdig de familie verlaten. De familie ale economieche eenheid voor produktie en konsumptie 
deelt zich op in een grater aantal kleinere eenheden. Woontechniech betekent dit een vraag naar 
steeds meer en kleinere woningen. De statistiech aangetoonde familiegrootte van 4/4~ pereonen 
duidt erop dat de bouwpolitiek van sommige landen, met een voorkeur voor middelgrote tot grote 
woningen, achterhaald en oneconomiech is. 

De crisis heeft in Duitsland een enorme omvang , maar middels het Dawes-plan komt geld binnen de 
grenzen. 

Dit zi j n de voorwaarden voor een socialistische politiek, die zich het bouwen van siedlungen, met 
name in Berlijn en Frankfurt, ten behoeve van kleinere woningen voor de lagere klsssen t en doel 
stelt . 

Aldus is dit de kon~ekst, waar i n de ontwikkeling van het 'nieuwe bouwen' in Duitsland moe t wor
den gezien. 

Dit ' nieuw e bouwen' wordt vaak beschouwd ale z ijnde het resultaa t van een internationale over
eenstemming of van een objectiverende houding ten aanzien van de verrassende overeenkomsten die 
ontstaan . 
In 1925 verschijnt het boek ' Internationale Architektur' van Walter Gropius '. Dit boek bevat een 
veelvoud van beeldmateriaal van bouwwerken ult heel Europa. Aan de hand hiervan kan volgens Gr o
pius 'door elke leek zelf' het gemeenschappelijke van de moderne archtektuur worden onderkend. 
Hoewel dit boek ook •gezien kan warden als een vaststelling van f e iten, is zi j meer nog ze lf 
symbool van een streven naar gemeenschappelijkheid. Het zou niet juist zijn om de pogingen t o t 
reduc tie van de architektuurontwikkeling, zoals die door Gropius en anderen warden ondernomen , 
te beschouwen als algemeen geldende opvattingen . 
Er dient hier gewezen te worden op het felt, dat de gebeurtenissen, zoals die zich in de twin
tiger jaren hebben voorgedaan, op tweerlei wijze zijn uit te leggen . 
Ten eerste is dat de opvatting, dat in deze tijd het 'nieuwe bouwen' als internatonale strom i ng 
zou zijn ontstaan, ten tweede dat juist door de tegenstellingen, die zich manifesteren, geen 
sprake kan z i jn van een duidelijk afgebakende etroming. 

De geechiedenis van de Weiesenhofsiedlung mag hiervoor ter illuetratie dienen. 
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joedi cke, 'die 1t1eissenh ofsiedlung' 

denkschrift de utsche r 1t1erkbund 
dt!Cl!ltlbt-r 1926 

TUSSEN KRITIEK EN WERKELIJKHEID 

De Weissenhofqiedlung wordt vaak in een adem genoemd met het begrip 'Bauen ftir das Existenz
minimum'. Dit verband is echter niet juist. 
De term 'Bauen fUr das Existenzminimum' wordt eerst in 1929 officieel gebruikt als thema voor 
het tweede CIAM-congres. In tegenstelling tot wat de term Existenzminimum in de huidige omstan
digheden suggereert, handelt het l in de twintiger jaren om een poeitief begrip. Het geeiste minimum 
ligt ver boven dat wat op dat moment voorhanden is. Er zijn op het vlak van het bouwen voor de 
arbeiders Uberhaupt nog geen normen gesteld. Er heerst willekeur en o gelijkheid. 
Joedicke stelt dat het 'Bauen fUr das Existenzminimum' de opgave gewe et is die de architekten 
in de twintiger jaren zich gesteld zouden hebben. Hun doel is geweest het bereiken van de opti
male organisatie van de menselijke eel binnen de kleinst mogelijke ru mte met een zo groot mo
gelijke economie van middelen. 
Reeds vanaf 1926 is het onder andere Ernst May, die op zoek is naar e n oplossing voor de plat
tegrond van de woning binnende gestelde voorwaarden. De noodzakelijke verkleining van de woning
plattegrond wordt verkregen door een socialisering van de huishoudlij e funkties, waardoor deze 
gedeeltelijk uit de woning verdwijnen . 
Tijdens de voorbereidingen voor de tentoonstelling in Stuttgart verkl art de Deutscher Werkbund 
dat de industrien zich hebben omgeschakeld in verband . met de woningno d. De architekten staan 
nu voor de taak om de juiste plattegronden te ontwikkelen. Afzonderli ke ruimtes voor wonen, 
slapen, wassen en koken zijn hierin noodzakelijk. 
Behalve te voldoen aan deze eisen dient de architekt ook te streven n ar een zo gering mogelijke 
oppervlakte. Geen enkel ruimtedeel mag onbenut blijven. 

De Weissenhofsiedlung past niet binnen al deze uitgangspunten. Het en ge uitgangspunt dat zij 
nastreeft is het zoeken naar nieuwe woonvormen, zonder zich daarbij i d het algemeen te richten 
op een bepaalde minimale maat of op een bepaalde bevolkingsgroepering J 

De stedebouwkundige opzet van de wijk wordt door de Deutscher WerkbunJ middels het volgende 
citaat belicht: [ 
'De tentoonstelling wi l geen uiteindelijke oploseing brengen. Zij wil voor een begrensd gebied 
dat samenvatten, wat er nu aan waardevolle ervaringen en voorstellen l igt. Dit willen wij tonen 
aan de grote massa. Dat het hier om reeele woningen gaat willen wij benadrukken door permanente 
woningen te maken in plaats van tijdelijke tentoonstellingsbouw.' 
Ondanks deze verklaring wordt de Weissenhofsiedlung vaak gezien ala een eenheid. 
Deze opvatting wordt in de hand gewerkt door de manier waarop Mies van der Rohe het stedebouw
kundig plan heeft gemaakt. Bodo Rasch noemt dit plan een kunstwerk. Benevolo vet dit plan op 
ale konsept voor een nieuwe stad. I 
Maar Mies van der Rohe ontwerpt geen stad, maar een: tentoonstellin!(. J 

• I 
Wanneer men de Weissenhofsiedlung bestudeert, mag men dit niet uit he oog verliezen. 

De opg->ve die de architekten voor hun ontwerp kregen was zeer vsag. Het ·g om het probleem 
van de nieuwe woning. Het is niet verwonderlijk, dat zij het antwoord ieder op hun eigen wijze 
hebben ingevuld . De gesuggereerde eenheid wordt versterkt door de houding van de kritici, die 
de Weissenhof steeds in haar totaliteit bespreken. 
Het feit dat slecht,s zwart-wit foto's worden getoonfi draagt eveneens bij aan het eenheidsbeeld 
dat is ontstaan. 
Binnen de Weissenhof zelf worden de onderlinge verschillen san het oog onttrokken door formele 
overeenkomsten. Dit is vreemd daar geen van de architekten het over een stijl heeft, althans 
niet in die zin, dat zij een uitgangspunt zou zijn. Integendeel, vanuit hun hang naar universa
liteit zagen zij stijl als een afhankelijk begrip. Stijl ontstond vanzelf vanuit andere begrip
pen. 
Een van deze begrippen, funktionalisme, veroorzaakte zelf al veel verwarring. Een ander, kon
struktie, wordt door i edere architekt weer op een andere manier gehsnteerd. 
Het is dan ook zeer, dubieus of vanui t deze begrippen de gebruikte vormelementen kunnen worden 
verklaard. Ondanks de wil van de architekten van de twintiger jaren om zich niet met stijl 
bezig te houden, is hun werk achteraf toch vrijwel direkt ala stijl onderkend. 

In de hierna volgende studie wordt een poging gedaan de Weissenhofsiedlung aan de gangbare 
perceptie te onttrekken. Er zal uit naar voren komen dat de Weiseenhofsiedlung het resultaat 
is van uiteenlopende konsepten, zowel op stedebouwkundig, esthetisch en woning-organisatorisch 
gebied. 
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'SO JAbn deuuc:Mir verttbUDd' 
bl&. 34 

'SO Jlhr• deut•cber .. rtr.buDd' 
bl&. 38 

'SO jahre deut•ch•r verltbund' 
bh. 38 

'SO jmre deutlcher wrkbund 1 

bh. 13 

ONTSTAAN EN OPGAVE 

De kunstenaars, fabrikanten, ambachtslieden, architekten en menaen uit het openbare leven, die 
in 1907 de aanzet geven tot de oprichting van de Deutscher Werkbund, verenigen in zich een soort 
'kultuurinstinkt', dat boven de geldigheid van industriele belangen en enkel esthetische wensen 
uitstijgt. Wat zij willen omschrijven zij ale volgt: 

"een verzamelpunt bieden voor al diegenen, die de industriele en ambechtelijke arbeid zien els 
een deel -en niet het geringste- van de slgemene kultuurarbeid en die zichzelf en anderen een 
uitgangspunt willen verschaffen, dat hun intereases omvat, dit alles onder uitdrukkelijke gelding 
van een gemeenschappelijk streven naar kwaliteit. 11 

Aldus wordt in 1910 de Werkbund-doelstelling gsformuleerd. De Deutscher Werkbund (DWB) is een 
'gezindheidsgroepering', die ale ideologie heeft het samenwerken van industrie, ambacht en kunst. 
Zij heeft altijd getracht dit karakter van een ideologische groepering te bewaren. Thebdor 
Fischer spreekt ale ideaal uit dat de bond zich binnen enkele Jaren overbodig zel maken. De 
redenen dat dit niet gebeurt, moeten binnen de bond gezocht worden. 
Er is vrijwel vanaf het onstaan van de DWB geen conceneus over de wijze wearop zij haer doelstel
ling dient te bereiken. Met name de rol ven de kunstenaar daarin is een steeds terugkerend dis
cussiepunt. 
Op de eerste Werkbundtentoonstelling van 1914 in keulen worden tegenstellingen binnen de bond 
manifest. De scheiding tussen Norm en Vorm, type en individu leidt tot een verdeling van de DWB. 
Dit komt tot een klimax op de tijdens de tentoonetelling gehouden bondsvergadering. 
Muthesius lanceert een 10-puntsprogramma, waarin hij bearaumenteerd dat de erchitektuur en het 
induatrieel ontwerpen kun betekenis enkel en alleen kunnen bereiken door de ontwikkeling en 
verfijning van types: Typisierung. Tevens benadrukt hij de nationale noodzaak om produkten van 
hoge kwaliteit te vervaerdigen, om deze dan op de wereldmerkt af te kunnen zetten. 
Deze oppurtunistische basis tot het ontwerpen voor een internationale middenklasse wordt onmid
delijk bestreden door de Belg Henry van de Velde, die in een contraprogremma wijst op het feit 
dat enkel 'Kunstwollen• kan leiden tot een evolutie van de geciviliseerde 'Norm'. 
Ondanks veel controversie over dit onderwerp vinden de punten van van de Velde voldoende steun 
om het programme van Muthesius af te wijzen ale zijnde het algemeen DWB-programma. 
In het jaar 1914 wordt volgens Walter Curt Behrendt het einde van de kunstnijverhedsbeweging in 
Duitsland duidelijk. Van de oorspronkelijke idee en de innerlijke waarde van de beweging is niets 
meer te bespeuren. 
De eerste wereldoorlog drukt deze problematiek naar de achtergrond. In de eerste jaren van vrede 
wordt de vraag naar de kunstzinnige vrijheid gesteld in een tijd van het nieuwe, een tijd waarin 
Typisierung meer en meer ale noodzakelijk wordt erveren. De strijd hierover zal de DWB blijven 
bezighouden. De ideeen, die men in 1907 heeft gehad over de samenwerking van kunst, industrie en 
ambacht, moeten in de nieuwe tijdsomstandigheden worden gecorrigeerd. Men erkent het doel, dat 
Walter Gropius in 1927 omschrijft els 'het tot elkaar brengen van kunst en techniek'. Dit is de 
vordering die de tijd op de ontwerpers heeft gelegd. De uiteindelijke keuze van de DWB voor het 
nieuwe bouwen en de industrievorm wordt door de tentoonatellingswijk op de Weissenhof, in 1927 
gehouden in Stuttgart, in de openbaarheid bevestigd. 

Het in 1925 genomen initiatief, dat uiteindelijk zal leiden tot de bouw van de Weissenhofsiedlung 
komt van een groep, die behoort tot de WUrtembergiesches Arbeitsgesellschaft, een ondervereniging 
van de DWB. Tot deze groep behoren de architekten Willi Baumeister, Richard Docker, Richard Herre 
Hugo Keuerleber, Gustav Schleicher, Ernst Wagner en de journalist DUssel. Secretaris van het WA 
is Gustav Stotz. De grosp is van plannen naar iets nieuwe vervuld en wil een bijdrage leveren in 
het onderzoek naar het probleem van de woning. Zij wil haar bijdrage in de openbaarheid ter die
cussie stellen. 
Het streven van het WA heeft vanaf het begin de eteun van de DWB. Het bestuur van de bond bestaat 
dan ui t · fde bestekfabrikant Peter Bruckmann, de archi tekt Mies van der Rohe, diens assistente 
Lilli Reich en de latere bondspresident Theodor Heusa. 
Dankzij de aktiviteiten van de WA en niet in het minst dankzij de vriendschap tussen Werkbund
voorzi tter Bruckmann en Stuttgart's technisch burgemeester Sigloch, wordt eind 1925 het gemeente
bestuur van de stad Stuttgart voor het plan gewonnen om een Wohnsiedlung, met daaraan gekoppeld 
een 'internationale Plan- und Modelauastellung' en een 'Ausetelung von Gegenstl&n~n der Wohnungs
ausstattung und Hauswirtschaft' te realiseren. Ale terrain heeft men een situatie op de Killee
berg in gedachten. De grond is al vijf jaar in het bezit van de gemeente. 
De beslissing van de gemeenteraad om binnen het bestaande woningbouwprogramma van de stad een 
aantal van 60 woningen voor experimenteerdoeleinden aan ts wijzen, heeft nogal wat voeten in de 
aarde. De fraktieleider van de SPD, de architekt Behr, is eerst dan te winnen, nadat hij toe
stemming heeft gekregen om op het aan de Weissenhof grenzende terrein Sch~nblick een groot pro
jekt te realiseren. In de drukkerij van de fraktieleider van de Deutsch-Nationalen, H. Fink, 
worden later de drie Weissenhofpublikaties gedrukt. Ook diens fraktie stemt toe. 
Behalve op deze aspekten wordt er inde literatuur ook gewezen op het prestige dat de tentoonatel
ling de stad Stuttgart zal brengen. In een Denkschrift van de DWB uit 1926 staat te lezen: 
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MAQUETTE EERSTE PLAN 
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'•.t•dlritt •euuc:her -n.bUDd' 
... 1926 

ilO, tijdachrUt 10, 1927 

dautach• Nuaaituna. 11-1977 

"Aangezien juiat vanuit de bouwwereld de .eterkete en meeat tot de verbeelding aprekende eanepo
ringen op de kunatzinnige produktiviteit komen, zal de te plannen eiedlung in Stuttgart een aen
knopingapunt bieden, welke haar uitwerking jarenlang en over de gehele wereld, ver buiten de 
grenzen van WUrtemberg zal doen gelden." 

Voor Kurt Schwittere ia het duidelijk dat chauvinietieche gevoelena uiteindelijk een doorelag
gevende invloed hebben gehad op de bealiaaing van de gemeenteraad. In een artikel in het tijd
achrift 'ilO' laat hij zich naar aanleiding van de openingezitting smalend uit over de wijze 
waarop de 'Schtuggerter' zichzelf hier complimenteren met het reaultaat. 
Voor wat betreft de financiering van het geheel zijn de bronnen niet eenaluidend. De kosten die 
gemaakt worden, moeten blijven binnen de budgetten die geeteld zijn voor de normale woningbouw. 
Er is echter ook eprake van een bijdrage van het Reicheforechungsgesellechaft fUr Wirtschaftlich
keit im Bau- und Wohnungeweaen. Dit instituut ie bijzonder begaan met de empirisch-experimentele 
zijde van het geheel. 
Ook ie het zo, dat de uiteindelijke koeten gedrukt zijn, doordat bouwbedrijven dienaten en goe
deren tegen een lager dan gangbare prijs hebben aangeboden, dit in ruil voor vermelding van de 
firmanaam tijdene de tentoonstelling. 
Op 28 juni 1926 geeft de gemeenteraad haar fiat aan de plannen voor een tentoonstellingssiedlung 
binnen hear bestaande woningbouwprogramma. Gedurende de tentoonetelling zullen de woningen voor 
bezoekere toegankelijk zijn, daarna krijgt de atadabebouwingsdienat er de beschikking over en 
worden ze ala normale woningen verhuurd. 

De opdracht een situatieplan te ontwerpen wordt door Peter Bruckmann uitbeateed aan de Stutt
garte architekt Paul Bonatz. Diena conventionele ontwerp, waarin de huizen voorzien zijn van 
schuine daken, stuit op groot verzet van de groep rond Richard Docker, van waaruit het initiatief 
is gegaan. Vervolgens wordt Mies van der Rohe benaderd om semen met Bonatz een nieuw situatie
plan te ontwerpen. De samenwerking mislukt echter en Paul Bonatz, en met hem Paul Schmitthenner, 
trekt zich daarop terug. 
Met Ludwig Mies van der Rohe wordt de pereoon binnengehaald die een sterk stempel zal gaan druk
ken op het hele gebeuren rondom de Weissenhof. Ala Mies naar Stuttgart komt, is hij reeds twee 
jaar vice-voorzitter van de Deutsche Werkbund. Hij ataat dan echter pas aan het begin van zijn 
aktieve loopbaan ala architekt. Zijn naam dankt hij op dat ogenblik, behslve aan publikatiee 
over zijn glashoogbouw, voornamelijk aan het vele organisatorische werk dat hij binnen verschil
lende groeperingen verzet heeft. Zo is hij van de leidende figuren geweest van de Novembergruppe. 
Sinde 1923 onderhoudt hij kontakten met de groep 'G' -Gestaltung-, welke zich eterk 4fzet tegen 
expreeeionistieche idel!en. In 1925 behoort hij tot de oprichters van 'der Ring'. 
Deze Berlijnse groepering heeft binnen korte tijd na oprichting een zeer grote invloed. In 1926 
worden de Ring-laden Hltring en Reding, in 1927 Hilbereeimer in het bestuur van de DWB gekozen. 
Hiermee lijkt de overheereing van 'der Ring• kompleet. 
Voor de Deutscher Werkbund betekent dit echter niet dat zij nu door 'der Ring' in een bepaalde 
richting gemanoeu_':'r~erd wo.rdt. Daarvoor li~n _d~ .. radiltalen bim;um ~ .. der Ril\IZ' te ver uit elkaar. 
Met leden ala H!l.ring en Scharoun tegenover Mies en Gropius, daarnaast de vooroorlogee architekten 
Behrens en Teesenow1 wordt een breed ecala van idel!en en opvattingen binnen 'der Ring• gewaar
borgd. Wat hen dan bij elkaar brengt omachrijft Bodo Rasch aldus: 

"Diegenen, die naar de principes van de bouwkunet zochten, vonden elkaar en vormden samen een 
Ring. Zij zochten near de vorm vanuit de inhoud, vanuit de funktie, en werden daarom zeer snel 
de 'Funktionalieten' genoemd, wat tot vele mieveratanden geleid heeft •.. " 

Nadat Paul Bonatz zijn opdracht heeft ingeleverd, ontwerpt Mies van der Rohe een geheel nieuw 
situatieplan. Het hellende terrein wordt hierin opgedeeld in een veelheid van terraseen, waarop 
de woonmasea'e verschoven ten opzichte van elkaar gerangschikt worden. In het eerste plan zijn 
deze woonmassa's vormgegeven ale onderling onafhankelijke kubische volumes. Het terrein wordt 
afgebakend door een drietal grotere gebouwen: het appartementenblok van Mies van der Rohe zelf 
op het hoogste punt, de 'Stadtkrone' zoals hij het noemt, de woningen van Le Corbusier en Pierre 
Jeanneret aan de zuidwestzijde en het terrassenhuie van Peter Behrens aan de oostzijde. Door 
deze indeling is er vanuit alle woningen een vrij uitzicht over de stad Stuttgart, die zich onder 
de Killeaberg in het Neckardal bevindt. 
Het eerste plan van Mies, gedateerd op 28 juli 1926, ie om financil!le en andere, wellicht orga
nisatorische redenen niet haalbaar. 
In het uieindelijke plan houdt Mies vast aan het grondidee: gedifferentieerde bebouwing langs 
de glooiende oppervlakte en de beklemtoning en afronding van het gebied door middel van de drie 
genoemde markeringen. 

Het is onduidelijk, en zal dat waarechijnlijk immer blijven, hoe de communicatie tuseen van der 
Rohe en de deelnemende architekten ia verlopen. Met enkelen van hen ie een uitwiaaeling van 
ideeen geweest, die wellicht geleid heeft tot wederzijdse aanpaasing. Mart Stam heeft het over 
een voorbereidende en coBrdinerende bespreking, maar deze bijaenkomet wordt nergens in de lite
ratuur bevestigd. 
Hoe het ook zij, volgens Bodo Rasch is de uiteindelijke stedebouwkundige verechijningsvorm geheel 
en al de verdienste van Mies van der Rohe. Rasch stelt dat het Mies• uitgangepunt is geweeet om 
op de Killeeberg een moza1ek van dakvlakken, woon- en tuinterraeeen te cre~ren. De architekten 
hebben zich in dit idee moeten schikken. Het is de idee van van der Rohe geweest om de Weissen
hofsiedlung te preaenteren ala een morfologische eenheid, ale een kunstwerk op zich. 
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Het is ook Mies van der Rohe, die de verantwoording heeft voor de keuze van de architekten. Met 
betrekking hiertoe staat in het Denkschrift van de Deutscher Werkbund het volgende: 

" .•. haar voorstel aan de stad Stuttgart is dan ook vooraanstaande architekten in het projekt 
te betrekken om daarmee de leiding voor zowel binnen- ale buitenland op het gebied van de heden
daagse woningbouw over te nemen." 

De gemeenteraad heeft bij haar besluit geeist dat er wel meerdere Stuttgarter architekten deel
nemen. Er is sprake van het bestaan van een 'Stuttgarter Schule', hiervan doet echter niemand 
mee. Wel afkomstig uit en werkzaam in de stad zijn Richard Dl:Scker en Adolf G. Schneck. De overige 
uit Duitsland deelnemende architekten zijn allen af'komstig uit 'der Ring': Peter Behrens, Walter 
Gropius, Ludwig Hilberseimer, Hans Poelzig, Adolf Rading, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun 
Bruno Taut en Max Taut. 
De vertegenwoordigers uit het buitenland zijn: Joseph Frank uit Oostenrijk, Le Corbusier en 
Pierre Jeanneret uit Frankrijk, Bob Oud en Mart Stam uit Nederland. Op een aan de Weissenhof 
grenzend terrein wordt de Belg Victor Bourgeois door een priv6-opdracht ook bij de siedlung 
betrokken, terwijl tevens een tweede huis van Schneck op een dergelijke manier tot de Weissenhof 
gerekend wordt. 
Over de samenstelling van de uiteindelijke architektengroep is veel geschreven. Zo worden er 
vraagtekens gezet bij de deelname van de 'ouderen' Behrens en Poelzig. Vooral Behrens' partici
patie is niet duidelijk; hij heeft zijn grote tijd immers al voor 1914 gehad. Posener stelt: 
"Hier kan men zien hoe die arme Behrens geprobeerd hseft om er bij te horen." 
Kurt Schwitters: " ••. zeer sterke persoonlijkheden als Peter Behrens en HansPoelzig bouwen hier 
uit louter hoffelijkheid ten opzichte van de jongeren plotseling huizen, die ze zelf niet gelo
ven en die ik ook van hen niet geloof." 
Het wekt ook verbazing dat Mart Stam is uitgenodigd. Stam is op voorspraak van van Eesteren ge
vraagd, aldus Bodo Rasch. Dit naar aanleiding van zijn werk aan de Van Nelle Fabriek in Rotter
dam. Het vreemde zit hier in, dat Stam zich tot dit moment neg nooit met woningbouw heeft bezig
gehouden, terwijl de Weissenhofsiedlung tech een woontentoonstelling is. 
Vraagtekens staan er ook bij de afwezegheid van anderen: Erich Mendelssohn, Adolf Loos, Hugo 
HMring, Heinrich Tessenow en Ernst May. Over de afwezigheid van verschillende architekten 
schrijft Posener: 
"··· want men heeft een bijzondere keuze gemaakt. Erich Mendelssohn was er niet bij; de keuze
heren hielden hielden hem wellicht voor grote. van gisteren. Adolf Loos deed ook niet mee. 
Dietrich Worbs toont in zijn dissertatie over Loos met pijnlijke precisie aan ••• hoe men Loos, 
die zich indertijd op het hoogtepunt van zijn produktiviteit bevond, tot voorbereider heeft 
bestempeld, aan wie men veel te danken had, zeker, maar tech ••. " 
Voor Loos geldt echter ook dat zich gedurende de looptijd van het projekt Weissenhof beziggehou
den heeft met de bouw van het huis voor Tristan Tzars in Parijs. 
Hugo H~ring heeft door zijn drukke werkzaamheden geen tijd kunnen vrijmaken. 
Mendelssohn heeft nooit geed met Mies van der Rohe kunnen opschieten, zegt Rasch in een inter
view. De reden dat hij er niet is kan wellicht hierin gezocht worden. 

De samenstelling van de groep deelnemende architekten overziend en de redenen van respectieve
lijke aan- en afwezigheid beschouwend, lijkt Julius Posener niet ver van de waarheid met zijn 
conclusie: 

"Om eerlijk te zijn: de Weissenhof is uiteindelijk tech het werk van een kliek. Zij had een 
brede horizon, deze kliek; zij nam Peter Behrens tot zich en merkwaardigerwijs ook Hans Scharoun, 
die de officiele lijn van de moderne architektuur nooit gevolgd heeft. Maar zij trek grenzen, die 
waarschijnlijk uit de situatie van de tijd te verklaren zijn, die one echter niet duidelijk zijn': 

Op l mei 1927 wordt begonnen met de bouw. De bouwleiding berust bij Richard D~cker. Franz Krause 
wordt belast met de technische leiding. Hij maakt ook het ontwerp voor de voetpaden, straten en 
trappen. Tevens brengt hij ter plekke kleine wijzigingen aan in de ontwerpen. 
De interesse van de meeste deelnemers en van het stadsbestuur is reeds tijdens de bouw zeer 
groot. Burgemeester Sigloch komt veel en laat zich dan uitgebreid rondleiden. Alle annitekten, 
behalve Mart Stam, hebben een eigen projektleider. De meeste architekten komen meerdere kijken 
hoe de bouw vordert. Alleen Le Corbusier komt slechts 66n keer. Na dat bezoek keert hij onthutst 
terug naar Parijs. Hij kan het niet vinden met de 'u111Stl!.ndlichen Deutscher' en laat vanaf dan 
het werk ter plaatse over aan Alfred Roth. Deze moet dan uit zijn vage schetaen de ontwerpen 
verder uitwerken. 
Na een bijzonder korte bouwtijd en koortsachtig werk van alle betrokkenen en belanghebbenden, 
wordt op 23 Juli 1927 de komplete tentoonstelling 'Die Wohnung' geopend. Deze bestaat uit de 
nieuwbouw op de Weissenhof, de 'internationale Plan- und Modellschau neuer Baukunst' in de 
stedelijke tentoonetellingshallen en de 'Wohnungsausatattung und Hauawirtschaft' aan de Gewerbe
hallenplatz en in de Stadtgarten. Deze tentoonetellingen zijn samengesteld door Lilli Reich 
en Willi Baumeister. Bovendien wordt op een aan de Weissenhof grenzend terreintje een 'Experi
mentargelande' ingericht, waar de verschillende bouwwijzes gedemonatreerd worden. 
De tentoonstelling is een groot succes. De bezoekeraaantallen overtreffen alls verwachtingen. 
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Er dient nog het een en ander opgemerkt te worden met betrekking tot de opgave, die de architek
ten zich stellen dan wel die hen gesteld is. 
In het voorwoord van 'Bau und Wohnung•, de officiele publikatie van de Weissenhofsiedlung, 
schrijft Mies van der Rohe: 

"Het is niet geheel zondsr zin, om vandaag de dag uitdrukkslijk te stellen dat hat probleem van 
de nieuwe woning een bouwkunstig probleem is, ondanks haar technischs en economischs aspektsn. 
Het is geen komplsks probleem en daarom slechts door kreatisvs krachtsn en niet enkel door reken
technische of organisatorische middelen op te lessen. Vanuit deze overtuiging heb ik hat, on
danks alle tegenwoordig opgang doende slagwoorden als 'rationalisering' en 'typisering', voor 
noodzakelijk geacht, de in Stuttgart gestelde opgave boven het eenzijdige en doktrinaire uit 
te heffen. Ik heb me ervoor ingezet, het probleem op veelomvattende wijze te benaderen en heb 
daarom de karakteristieke vertegenwoordigers van de moderne beweging verzocht,stelling te nemen 
ten aanzien van het probleem van het wonen. 
Om iederen voor zich de grootst mogelijke vrijheid in de realisatie van zijn idee te geven, heb 
ik ervan afgezien richtlijnen op te stellen en programmatische verbanden voor te schrijven. Ook 
leek het me bij het ontwsrpen van mijn bebouwingsplan belangrijk, al het schematische ts ver
mijden en ook hier iedere belemmering voor de vrije arbeid uit te schakelen." 

Wat Mies van der Rohe hier stslt wordt door Bodo Rasch, die als intsrieurarchitekt aktief heeft 
meegewerkt aan de Weissenhofsiedlung, in een interview pertinent tegengesproken. 
Volgens hem zijn er zowel programmatische als morfologische voorwaarden opgelegd. Zo heeft van 
der Rohe, in samenwerking met technisch burgemeester Sigloch en de bouwafdeling van de gemeente
raad, bepaald dat iedere huis voorzien dient te zijn van een bad, toilet en een behoorlijke 
verwarmingsmogelijkheid voor elke afzonderlijke kamer. 
Bovendien heeft Mies eisen gesteld aan het exterieur van de woningen. Om aan zijn stedebouwkundig 
idee geen afbreuk te doen moest er een ordelijke, eenheidsbebouwing komen. De chaos zoals die 
zich voordoet tegen de hellingen van Stuttgart wil hij niet. Er moet een duidelijke, rustige 
en overzichtelijke bebouwing zijn. Daarom moeten de daken plat zijn en de wanden in een lichte 
kleur gestuct worden. 
Maar er zijn ook andere redenen, behalve eventuele voorschriften, die de uiteindelije vorm
vereenkomsten kunnen verklaren. 
Zo is het stucwerk een bouwfysisch noodzakelijke afwerking van het veelvuldig toegepaste metsel
werk. 
Het platte dak neemt een geheel eigen plaats in binnen de architektuurdiskussie van de twintiger 
jaren. Het wordt gezien als het kenmerk van de 'nieuwe' architekten en rondom het platte dak 
verscherpt zich dan ook de diskussie. Zo is te zien dat het platte dak het strijdpunt wordt van 
hen, die niet conservatief denken. Het is de vraag, of een eventueel voorschrift van de kant van 
Mies van der Rohe, zo het er ooit geweest is, niet overbodig is geweest. 
In dit verband dient erop gewezen te worden, dat het eerste plan van Paul Bonatz voor de situatie 
juist afgewezen is, omdat het schuine daken bevat. De Werkbund 'hat dass nicht gewollt', aldus 
Bodo Rasch. 

Er is veel onduidelijkheid over de exakte opdracht waarmse de architekten aan het werk zijn 
gegaan. Als de verechillende publikaties worden ergeleken, zijn het steeds weer anders uitgangs
punten die near vor~n komen, uitgangspunten die nergens anders bevestigd worden. Zo vallen ter
men als schakelbaarheid, demonstratie van nieuwe technieken, atandaardisatie, bouwen voor het 
Existenzminimum, arbeiderswoningen. 
Het lijkt er nog het meest op dat de deelnemende architekten individueel hun opgaves hebben 
gesteld binnen hun eigen onderzoek naar nieuwe woonvormen. 
Zo er Uberhaupt sprake is geweest van een duidelijke opgave, dan was deze hetzij zeer ruim 
gesteld, hetzij niet eenduidig. 
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WEISSENHOFSIEDLUNG SITUATIE 1927 
DEELNEMENDE ARCHITECTEN 

L. Mies van der Rohe 
J. Oud 
V. Bourgeois 
A. Schneck 
Le Corbusier en P. Jeanneret 
W. Gropius 
L : ~ilberseimer 
B. Taut 
H. Poelzig 
R. Docker 
M. Taut 
A. Rading 
J. Frank 
M. Stam 
P. Behrens 
H. Scharoun 

1-4 
5-9 
JO 
11-12 
13-15 
16-17 
18 
19 
20 
21-22 
23-24 
25 
26-27 
28-30 
31-32 
33 

architect te Berlijn 
stadsarchitect te Rotterdam 
architect te Brussel 
professor aan de School voor Kunsten, Stuttaart 
archite'cten te Parijs 
directeur van het Bauhais, Dessau 
architect en stedebouwkundige te Berlijn 
stedebouwkundige te Berlijn 
professor aan de Technische Universiteit, Berlijn 
archi tee t te Stuttgart 
architect te Berlijn 
be~tuursl.id van de Kunstacademie, Breslau 
professor aan de Academie, Wenen 
architect te Rotterdam 
directeur van de Academie voor Architectuur, Wenen 
professor aan de Kunatacademie, Brealau 

In het nu volgende gedeelte wordt. per -architekt de door hem geachreven tekst 
gepubliceerd, zoals deze in 1927 in Bau und Wohnung(duitatalig) verscbenen is. 
Vervolaens wordt elk ont:werp kort geanalyseerd. De analyse wordt vergezeld van 
enkele tekeningen, schaal 1:300(globaal). 
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Zu meinem Block 

Wirtschaftliche Grlinde fordern heute beim Bau van Mietwohnungen Rationalisierung und Typisie
rung unserer Wohnbedlirfnisse aber fordert auf der andern Seite grosste Freiheit in der Benilt
zungsart. Es wird in Zukunft notwendig sein, beiden Tendenzen gerecht zu werden. Der Skelett
bau ist hierzu das geeigneteste Konstruktionssystem . Er ermoglicht eine rationelle Herstellung 
und lasst der inneren Raumaufteilung jede Freiheit . Beschrankt man sich darauf, lediglich KU
che und Bad i hrer Installation wegen als konstante Raume auszubilden und entschliesst man sich 
dann noch, die ilbrige Wohnflache mit verstellbaren Wanden aufzuteilen, so glaube ich , dass mit 
diesen Mitteln jedem berechtigten Wohnanspruch genligt werden kann . 
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Mies van der Bahe past het ataalskelet tee om aan te tonen dat standaardisatie de vereiste 
toename van vrijheid van de woningplattegrond niet in de weg staat. 

Door twee verschillende kolomafstanden te kombineren is Mies van der Rohe in staat woningen 
van vier verschillende maten te maken. De woningbreedten die zo ontstaan zijn in volgorde van 
grootte: 6,6m.- 7,5m.- 9,9m.- 10,Bm. De woninglengte is steeds 7,5m. 

Het blok bestaat uit vijf lagen. Tussen de kelderverdieping met de gemeenschappelijke inetal
latieruimte en de dakverdieping met bergingen, gemeenschappelijke waa-.en droogruimten en ter
ras bevinden zich drie woonverdiepingen met elk acht woningen. Op de begane grand zit een 
melkwinkel. 

Van de afzonderlijke woningen ligt alleen de ingang, en ten gevolge van de leidingen, de 
plaats van de keuken en badkamer vast. De indelin& van de overige ruimten gebeurt door middel 
van ~erplaatsbare wanden, bijvoorbeeld kaetenwanden. Hierdoor ontstaat een vrije en verander
bare indeling. Voor de tentoonstelling in 1927 is deze indeling voor de verschillende woning
en door verschillende architekten gedaan. 

Het principe van dit blok is oneindig uitbreidbaar. Zoals het hier in de Weissenhofsiedlung 
staat is het echter sterk in zijn maat bepaald. Uit de plattegrond is deze maatbepaling af te 
lezen aan de symmetrische rangschikking van de woningen. De strook met de breedtematen van : 
6,6m.- 9,9m.- 7,5m.- en 10,Bm. wordt gespiegeld, zodat de woningen met de kleinste maten op 
de hoeken liggen. In de gevel warden de hoeken geaccentueerd door de dichte wanden voor het 
dakterras en het weglaten van de balkons op de twee hieronderliggende verdiepingen. 

Door haar konstante behandeling benadrukt de gevel veel starker de maat van het blok dan die 
van de afzonderlijke woning. Deze laatste is uit de gevel niet meer af te lezen. 

Het blok wordt ontsloten door een voetgangersstraat. Aen de oostzijde bevinden zich vrij 
kleine tuinen van de woningen op de eerste verdieping. Het grondstuk waarop het blok staat 
is vrij klein. Mies van der Rohe heeft geen stedebouwkundig plan ale achtergrond voor zijn 
ontwerp bekend gemaakt. Wel is dit een blok det goed pest in de siedlungen van Berlijn en 
Frankfurt. 
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Erlauterungsbericht 

Grundlegender Ausgangspunkt fUr die Gestaltung des Typs war in erster Linie die Lage aes Hauses 
zur Sonne. Die Wohnabteilung wurden nach dem SUden, die Wirtschaftsabteilung nach dem Norden ge
legt. Soweit hier von einer Trennung gesprochen werden kann, wurde sie weiter durchgefUhrt in 
den Zugangen zu der Wohnung: Dienstverkehr von Norden, Wohnverkehr (Bewohner, Besucher) von SU
den durch den Garten. Vorteil dieser Anordnung ist, dass unnUtzer Raum in der Wohnung (Raum, 
bless dem inneren Verkehr dienend: Korridore usw.) vermieden wird. 

Voraussetzung fUr diese Disposition ist, dass die Wohnung in zwei Strassen mUndet. Die sollen 
beide gleich anstandig sein: nicht einerseits eine reprasentative Strasse und andererseits ein 
Wirtschaftsgang. Sie sollen sich bless durch ihren Charakter (gemass ihren Funktionen) unter
scheiden. Die Kombination beider Strassen zu einer einzigen wUrde zu einem lebendigen Strassen
bild fUhren, das an Stelle der Langweiligkeit formalistisch entworfener Fassaden den Abwechs
lungsreichtum einer auf organischer Grundlage beruhender Gruppierung bieten wUrde. Dies wird 
hier als Prinzip vorgeschlagen (die ausgefUhrten Bauten konnen es, da es sich bloss um eine Rei
he handelt, nicht zeigen). Die angedeutete Situation hat Ubrigens den Vorteil, dass die Strassen 
sehr schmal sein konnen : sie brauchen bloss dem Verkehr zu dienen (in Strassen dieser Art ge
ringfUgig), wahrend fUr den Lichteinfall die Garten mitzahlen; mit dieser Tatsache darf bei der 
Feststellung der Strassenbreite gerechnet werden. Einsparung an Kosten fUr Pflasterung und fUr 
Leitungen jeder Art sowie Erleichterung der polizeilichen neaufsichtigung wUden weitere Folgen 
sein. 

In der ausseren Erscheinung tritt di e Nordfassade geschlossener, die SUdfassade offener zutage. 
Die Offenheit der letzteren sollte so wenig als moglich durch Anbauten gestort werden. Die Tren
nung der Gartenterrassen ist hier notig, um Freiheit fUr die Bewohner zu gewahren, und findet 
nicht durch schwerfallige Mauerflachen statt, sondern durch offenes, bewachsenes Drahtgewebe. 

Leitender Gedanke bei der Inneneinrichtung des Hauses war besonders: eine Wohnung herzustellen, 
die bequem zu bewohnen ist und so wenig als moglich von den Bewohnern fordert, um wohnlich zu 
sein. 



Belangrijk stedebouwkundig uitgangspunt is de ligging van het woonblok tuaaen twee gelijkwaar
dige atraten.Aan de zuidzijde grenzen de woonvertrekken aan de tuin.Dit is het representa
tieve deel van de street bedoeld voor woonverkeer.Aan de noordzijde de dienstruimtes met het 
bijbehorende dienstverkeer.De kombinatie van deze twee aktiviteiten in een strsat,zal het 
straatbeeld verlevendigen. 
Bovendien wordt de cirkulatieruimte in de woningen beperkt doordat er van twee kanten een 
entree mogelijk is.Aan de dienstzijde heeft elke woning ale overgang tuasen de straat en de 
keuken een gesloten hof,waardoor het huishouden prive blijft en een ordelijk straatbeeld 
mogelijk is.Het bovenste deel van de toegangsdeur tot de hof is van glas,zodat vanuit de keu
ken te zien is wie er aanbelt(de deur is vanuit de keuken elektrisch te openen). 
Het interieur van de woningen is tot in de kleinst details doordacht.De keuken wordt tijdens 
de bouw al volledig ingericht.Bijvoorbeeld afvalemmer met dubbele afsluiting wordt vanuit de 
hof geleegd.Tussen keuken en woonkamer is een doorgeefluik met een houten en een glazen deur. 
De laatste meet volgens Oud alleen dan gebruikt worden,als de moeder vanuit de keuken de 
kinderen in de gaten meet houden. 
De droogruimte ligt centraal ten opzichte van de wasruimte en de linnenkast.De overloop heeft 
de kleinst maat waarbij alle ruimtes nog·een vrije toegang hebben.Het toilet is op de ver
dieping vanwege twee redenen:s'nachts niet tegrote afstand tot het toilet en in zo'n kleine 
woning is het toilet boven meer prive dan beneden. 
In verband met het platte dak zijn daklichten mogelijk voor de sanitaire ruimtes,zodat er een 
groter geveloppervlak over blijft voor de andere vertrekken.Oud gebruikt daklichten voor bad
kamer, toilet en overloop. 

Oorspronkelijk zouden de woningen van puinsteen gebouwd worden.Dat werd te duur bevonden, 
daarom werden fundamenten en dragende delen uit grindbeton en de overige wanden volgens het 
Schnellbau Kossel' -systeem gemaakt(dat is een poreuze betonsoort met goede isolerende eigen
schappen) en kozijnen en dakrand uit slanke staalprofielen. 

De ruimtes in de woningen zijn duidelijk gedefineerd en begrensd.De ligging.indeling en aankle
ding leggen het gebruik van de woning in hoge mate vast.Voor initi a tieven van de bewoners 
blijft weinig mogelijkheid over.De kwaliteit van het ontwerp z i t voornamelijk in de optimale 
funktionalistische organisatie van de plattegrond en in de lage stichtingskosten. 
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Denkt an die Grenzen ! 

Mehr als je sind wir der Meinung, dass der Kult der unabhangigen Form, der "Formalismus", ver
nichtet werden muss. !st seine Anwendung an sich schon unheilvoll, so ist er geradezu verderb
lich in seiner Formals Arbeitsmethode filr die Jilngsten und die weniger Begabten, denn diese 
bed i enen sich seiner als billiger Moglichkeit, Originalitat zu beweisen. 

Ze igen wir uns nicht unerbittlich gegen die Versuchung des Formalismus, so werden wir alsbald 
einen neuen Jugendstil _haben, der weit gefahrlicher ist als der alte; handelt is sich doch dies
mal nicht um einige kraftlose und exzentrische Formen, die man auf eine Fassade setzt, sondern 
um die Entstehung ganzer Viertel, gleich fantastisch nach Aussehen und Umfang. 

Beton, Eisen und Glas bieten uns unerhorte Moglichkeiten filr die plastische Erneuerung. Vor 
so viel ungeklarten Reichtum ist Anmassung von Seiten des Architekten geradezu als verwegen zu 
bezeichnen; steht er doch erst geringen technischen Erfahrungen gegenilber. 

!st auf Grund der Eroberung der Materialien alles erlaubt, so denke der von kilhnem Erfindungs
geist durchglUhte Architekt um so mehr an seine Grenzen ! 
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Victor Bourgeoi s waarschuwde voor het nieuwe fonnalisme dat mogelijk zou zijn door het hanteren 
van nieuwe materialen . 

In zijn ontwerp zien we een sporadisch gebruik van gebogen wanden, zowel in de massieve muren 
-vervaardigd van 'bims' holle steen- als in de houten wsnd van de badkamer. 
Tussenwanden en vloeren waren met het 'Feifel zick-zack aysteem opgebouwd. 

Het ontwerp richt zich naar de voortuin. Opmerkelijk ia de gesloten weatwand die aan de woon- er 
grate werkkamer grenst. Ook is het door het excentrisch plaatsen van de trap veel cirkulatie
ruimte noodzakelijk. 
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Uber Typengrundrisse 

Das Wohnproblem, von dem heute so viel gesprochen wird, ist e in wirstschaftliches, ein soziales 
Problem. Es mUssen Wohnungen geschaffen werden fUr Arbeiter und Angestellte. Wenn dieses Problem 
Uberhaupt gelost wird, kann es nur der Unternehmer oder die Industrie losen. Die bisherige Ent
wickelung ze i gt, dass es auch dem Staat un den Staden nicht moglich ist, die notwendigen Woh
nunge n zu schaffen, wenigstens nicht zu dem Pre ise, den der Arbeiter und Angestellte fUr eine 
Wohnung ausgeben kann . Uberall, wo die Typisi e rung wirklich Erfolg gehabt hat, lag sie in den 
Handen der Industrie oder des Unternehmers. Alles, was von uns Architekten bisher auf dem Gebie
te der Typi sierung geleistet worden ist , ist so gering und beweist, dass irgend ein wesentlicher 
Erfolg von dieser Se ite nicht zu erwarte n ist . Die vielen wirtschatlichen Fragen, die bei diesem 
Problem auftauchten, kann unmoglich der Architekt bewaltigen . Wie ausserordentlich schwer ist es 
schon dem Architekten gemacht, neue Materialien auszuprobieren und bautechnische Fragen zu unter
suchen. In den wenigsten Fallen hat der Architekt Gelegenheit , technische Versuche zu machen, 
die nicht auf seine Kosten oder auf die se ines Bauherrn gehen. Das Verlangen der Architekten, 
dass Staat und Stadte Laboratorien bauen fUr technische Versuche, kommt aus der Einsicht dieser 
Erfolglosigkeit . Trotz der vielen Versuche und ernsthaften Anstrengungen der Architekten ist an 
Baustoffen noch nichts Wesentliches fUr die Typisierung herausgekommen , die doch nur den Zweck 
haben kann, billige Wohnungen zu schaffen. Der Architek t mUsste sich, wenn er an diesem Problem 
erfolgreich mitwirken wol l te , entweder mit der Industrie oder mit dem Unternehmertum verbinden. 
Ohne dort teilzunehmen, bleibt ihm hau!sachlich das gei stige Problem Uberlassen, die Losung 
des Grundrisses im Zusammenhang mit der Wirtschaft li chkeit und der Gestaltung der 
Leb ensformen . Das ist an sich eine sehr grosse Aufgabe, obgleich si e allein, soweit es sich 
um das wirtschaftliche un soziale Wohnprobl em handelt, nicht ohne technische Versuche gelost 
werden kann. 
Es ist auffalend, dass die Grundrisse in den beiden gr ossen englischen Wohnniederlassungen, 
Bournville und Port- Sun light, heute fast in allen grossen Siedl ungen wiederzufinden s ind . Diese 
Grundrisse haben sich so gut bewahrt, dass man von einem Grundrisstyp sprechen kann . Sie sind in 
ihrer Einfachkeit, so weit 2Y,- stockige Hauser in Frage kommen, noch nicht Uberboten worden. ( . . ) 

Bei meinem Vorschlag , den i ch fUr di e Stadt Stuttgart in der Werkbundsiedlung "Die Wohnung" aus
gearbei tet habe, und bei dem ich die Aufgabe hatte , ein Einzelhaus zu bauen, das in Gruppen ver
wendet und als Reihenhaus erstellt werden kann, habe ich versucht, den Grundriss so zu losen , 
dass man weder mit der Anlage der Treppe noch mit der Ubri gen Raume f estge l egt ist. Meine Auf
gabe war, fUr 20000 RM ein Haus zu erstellen , bei dem der cbm umbauter Raum 35 RM kosten dUrfte . 
Mei n Grundriss wird durch eine Mi ttelwand , die zugleich Tragwand i st , in zwe i Raume ge t eilt. 
Innerhalb dieser Raume ist e ine grossere Freiheit und Beweglichkeit in de Gestaltung de r Wohn
anlage moglich . ( ... ) Dieser nicht mehr starre Grundriss i st aus den Versuchen entstanden, den 
Dachstock weniger zu bewi rtschaften . Das bedeutet bei richtifer Anordnung der Raume eine wesent
liche Arbeitsersparnis. 



--------

Het plattegrondtype dat Schneck hier toepaate was als -repetitie-eenheid voor een woon'siedlung' 
gedacht. Deze aiedlung waa opgebouwd uit vrijstaande woonhuizen ..et een onderling odentieke 
orientatie. Enigszins gaiodificeerd kon dit type ook _cot een aaneengesloten huiaenrij vorden ge
schakeld. Dit aspect heeft Schneck aangehaald ala zijnde een onderdeel van de op~ave. 

Het ontwerp is duidelijk binnen een blok vormgegeven, maar de draagwand in het midden moeat toch 
de nodige flexib111te1t toelaten. Hoewel de plattegrond enige VOOl'Uitetrevende aspecten bevatte, 
zien we hier ook de toen vrij conventionele afgeacheiden eetkamer. 
De konatruktie beatond uit met 'liaait'-stenen opgetrokken maasieve bouwmuren . Deze muren zijn 
uiteindelijk bepleiaterd. 
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Dit ontwerp betreft een variant op het plattegrondetype van huis 12. Ook hier gebruikt Schneck 
weer de middendraagwand. 
De entree is aan de achterzijde gesitueerd. Hoewel de plattegrond nog duidelijk binnen eeD 
rechthoek is vormgegeven, wordt de entree benadrukt door een uitbouw van de elaapkamer. Tevens 
is hier het balkon niet aan de badkamer, maar aan een slaapkamer gesitueerd. Er dient hier 
echter wel opgemerkt te worden dat het hier om een priv~-opdracht handelde. 
Op de begane grond bevindt zich een doorgeefluik tuaeen keuken en eetka11er. De plattedS"Ond ia 
ten opzichte van de zon geaitueerd . 
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FUNF PUNKTE ZU EINER NEUEN ARCHITEKTUR 

Die nachfolgend dargcstellten theoretischen Betrachtungen grUnden sich auf langjahrige prak
tische Erfahrungen auf dem Bauplatze. 
Theorie verlangt knappe Formulicrung. 
Es handelt sich hier ke ineswegs um asthetische Phantasien oder. Trachten nach modischen Effekten, 
sondern um archi tektonis1 be, Tatsachen, we le he ein absolut neues Bauen bedeuten, vom Wohnhaus bis 
zum Palasthaus. 

DIE PFOSTEN: Ein problem auf wissentschaftlichen Wege lbsen, heisst zunachst seine Elemente un
terscheiden. Bci einem Bau kann man daher ohne weiteres die trage nden von den nichttrager.den 
Teilen trennen. An Stel!e der frliheren Fundamente, auf welchen das Gebaude ohne rechnerische 
i<ontrolle ruhte, treten Einzelfundamente und an Stelle der Mauern e inzelne Pfosten. Ffosten wie 
Pfostenfundamente we rden nach den ihnen zukommenden Lasten genau berechnet. uiese Pfosten ordnen 
sich in bestimmten gleichen Abstanden an, ohne dabei auf die innere Anordnung des Hauses RUck
sicht zu nehmen. Sie steigen unmittelbar vom Boden auf, bis zu 3, 4, 6 usw. Meter und he ben das 
Erdgeschoss empor. Die Raumc werden dadurch der Erdfeuchtigke it cntzogen; sie haben Licht und 
Luft; das Bauterrain bleibt beim Garten, welcher infolgedessen unter dcm Haus durchgeht. 
Dieselbe Flache gewinnt man auf dem flachen Dache nochmals. 

DIE DACHGARTEN: Das flache Dach erfordert zunachst konsequente AusnUtzung zu Wchnzwecken: Dach
terrasse, Dachgarten. Andererseits verlangt der Eis enbeton einen Schutz gegen die Veranderlich
ke;t de r Ausser.te~peratur. Zu starkes Arbeiten des Eiscnbetons wird durch Erhaltung einer blei
benden Feuchtigkei.t auf dem Dachbeton verhinde:-t. Die Dachterrasse genligt bei den Forderungen 
(regenfeuchte Sandschicht, mit Betonp latten bedeckt , in den Fugen derselben Rasen; di e Erde 
dcr Bl umenbeete mi t der Sandschicht in direl:ter Verbindung). 
Auf diese '.lleise fliesst das Regenwasser ausserst langsam ab; Abfallrohre i r.i Innern des Hauses. 
Es bleibt somit eine latente Feuchtigkeit auf der Dachhaut stehen. Die Dachgarten weisen Uppig
ste Vegetation auf. Es kbnnen Straucher, sogar kleine Baume bis zu 3 bis 4 Meter Hohe ohne wei
teres gepflanzt werden. 
Auf diese We ise wird der Dachgarten zum bevorzugtesten Orte des Hauses. Allgemein bedeuten die 
Dachgarten flir eine Stadt die Wiedergewinnung der gesamten verbauten Flache. 

DIE FREIE GRUNDRISSGESTALTUNG: Das Pfostensystem tragt die Zwischendecken und geht durch bis 
unter das Dach. Die ZwischenwHnde we rden nach BedUrfnis beleibig hereingestellt, wobei keine 
Tragwande mehr, sondern nur Membranen von beliebiger ~tarke. Folge davon ist absolute Freiheit 
in der Grundri ssgestaltung, das heisst freie Verfligung Uber die vorhandcr.en Mittel, was den 
Ausgleich mit der etwas kostspieligen Detonkonstruktion leicht schafft. 

DAS LANGFENSTER: Die Pfosten bilden mit den Zwischendecken rechteckfbrmige Fassadenbffnungen, 
durch welche Licht und Luft rei chlich eintreten. Das Fenster reicht von Pfos ten zu Pfosten, es 
wird somit ein Langfenster. Die gestelzten Hcchfenster verschwinden dadurch und ebenso die 
una:lgenehmen Fcnsterpfosten und Pfeiler. Die Raume sind auf diese Weise von ll'a:ld zu Wand gleich
massig beleuchtet. Experi mentelle Versuche habe n ergeben, dass ein so beleuchte ter Raum achtmal 
starkere Be1euchtungsintensiU{t aufwcist, als derselbe mit Hochfenstern und gleicher Fenster
fHiche. 
Die gesamte Gcschichte der Archi tektl'r dreht sich ausschliesslich um die Mauereroffnungen. Der 
armierte Beton bringt auf einmal durch das Langfens'Cer die Mbglichkeit der maximalen Beleuchtung. 

DIE FREIE F!.SSADENGES!ALTUNG: Dadurch, dass man den Fussboden Uber die Tragpfoste n hinauskragt, 
balkonartig rings urns GebHude, rUckt man die ganze Fassade Uber d:e Tra~konstruktion hinaus. 
Sie verliert dadurch die tragende Eigenschaft, und die Fenster konnen in be liebiger Lange wei
tergeflihrt werden, ohne direkte Beziehung zur inntrer. Einteilung. Es kann ein Fenster fUr ein 
Wohnhaus ebensogut 10 m lang sein, wie 200 m fUr einen Palastbau (unser Projekt fUr jen Volker
bundsbau in Genf). Die Fassade besitzt somit eine freie Gestaltung. 
Die dargestellten flinf grundlegendcn Punkte bedeuten eine fundamental neue Asthetik. Es bleibt 
uns ni~hts mehr von der Arch:tektur frUheren Epochen, sowenig wie uns der literarisch-histo
rische Unterricht an den Schulen no~h etwas geben kann. 
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Het meest kenmerkende aan dit door Le Corbuaier en P. Jeanneret ontworpen huis ia het feit dat 
er sprake is van een kontinue ruimte, veliswaar geleed aaar alle leeffunkties zoals slapen, was
sen, werken en uitrusten zijn met elkaar verbonden. 

Dit is enerzijds boeiend ala architectoniscb onderverp, een andere manier van omgaan met de 
ruimte als vormgever waardoor een andere beleving ontstaat. Het is opvallend dat 2.2 meter boge 
ruimtes tocb niet ala zo laag worden ervaren door de verbinding met hoge ruimtea voelbaar te ma
ken, bijvoorbeeld door licht (raamkozijnen· over volle breedte en hoogte vormen een wand) of het 
scboorsteenelement. 

Anderzijds is dit een onderwerp van kritiek voor veel mensen. Er kan veel overlaat ontstaan door 
een kontinue ruimte; bijvoorbeeld damp van bet bad kan bet bele buis door, of het wonen/werken 
stoort het sla.pen. De energierekening is overigens volgens huidige bewoners zeer hoog . 
Opmerkelijk is bet gebruik van gebogen wanden (bet begeleiden van beweging en 'verruimen' van de 
ruimte) en vrijstaande kolmmnen (het buis wordt van de grond los gebaald). De vrijbeid van de 
plattegrond wordt bewerkstelligd door het betonskelet in plaats van - dragende wanden. De in-
gebouwde opbergruimte wordt positief ervaren. · 

De .utsluiting binaen het huia speelt zich in een z'One af • 
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In dit ontwerp probeert Le Corbuaier het interieur aan het gebruik aan te paasen . Door middel 
van achuifwanden en in kasten opbergbare bedden is een dag- en een nachtindeling mogelijk. 
Verplaatsbaar meubilair is een vereiste voor deze uitgangspunten. 

Er is een minimale cirkulatieruimte, afgescheiden van de woonruimtes, die 's nachts voor de ont
sluiting moet zorgen. Le Corbusier vermijdt kleine beeloten ruimtes door deze 'open te breken' 
(zie i llustratiee). 

Het blok is op de zon en het uitzicht georienteerd . In de gevel is door middel van het wandele
mentje de woningscheiding efleesbaar. In interieur en exterieur is door Le Corbusier veelvuldig 
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wege zur fabrikatorische hausherstellung 

fUr die von mir bearbeiteten versuchshauser auf der stuttgarter werkbundausstellung 1927 habe 
ich mir di e bestimmt begrenzte aufgabe sestellt, neue losungen fUr den montagebau zu finde n. 
es war bisher bei den bemUhungen zur verbilligung des wohnungsbaues gelungen, wirtschaftlich 
gUnstige serienbauten unter benutzung von grossen baumaschinen gleichzeitig in gr osse rer an
zahl an eincr baustelle zu errichten. die benutzung dieser verfahren fUr die errichtung von 
einzelwohnhausern ware dagegen infolge der teuren montar,emaschinen unrationell. fUr die er
fUllung des starken bp,dUrfnisses nach serienmassif hergestellten billigen, aber einzeln lie
ferbaren einfamilienhausern sollte im vorliegenden fall durch neue verfahren nach eigenem 
plan eine losung gefunden werden. 

die durchfUhrung geschah 

in haus 16 durch ein halbtrockenbauverfahren, das im wesentlichen auf der handwerklichen bau
methode fuss t, 

in haus 17 durch ein vollstandig trockenes montagebauverfahren mit hilfe industriell herscell
barer einzelteile, die auf der bauste lle lediglich montiert werden. dieses verfahren auf indu
strieller grundlage dUrfte auf die dauer die besseren wirtschaftlichen aussichten haben. 

der grosste feind des hausbaues ist die feu chtigkei t (witterung und bauwasser). sie ist die 
hauptursache fUr die verhangnisvollen schwachen der bisherigen bauweisen: 

nicht passende einbauteile infolge verziehens und verwerrens, unvorhergesehene t age lohnar
bei ten (stemm- und verputzarbei t en), zei t- und zinsverluste durch verzoger·te austrocknung. 

der montagebau sichert dagegen den vorteile der unabhangigkeit von jahreszeit und witterung , 
also der stabi.lisierung des baugewerbes zur dauerarbeit im gegensatz zur bisherigen saisan
arbeit, der ausschaltung der baufeuchtigkeit, des sicheren ineinanderpassens der maschinell 
exakt hergeste llten bauteile, des festen preises und der kurzen fest bestirr.mbaren bauzeit un
ter garantie. 

die herstellung solcher im trackenbauverfahren zu erstellender hauser kann nicht an der bau
stelle, sandern muss in stationaren werkstatten fabrikatorisch vollzogen werden. 

unter verwendung hachwertiger industriell verarbeiteter baumaterialien ist die last und die 
ma8se des baukorpers zu verringern, seine stabilitat und isolierfahigke it dagegen zu steigcrn, 
so dass es moglich wird, ein in einzelne montable bauteile zerlcgbares einfamili.enhaus -
wande, deckcn, dacher, installationsteile - auf wenigen l astautas van den fabrika tionsstellen 
nach einer beleibigen baustelle zu fahren und einzeln oder in reihen unabhangig van saisan und 
wltterung in kUrzester zeit zu mantieren. 

die konstruktion der beiden versuchshauser wurde zur erreichung des vorbenannten ziels falgen
dermassen durchgefUhrt: 

haus 16 (halbtrockenbau) 

gestampfte betonfundamente, aufgehendes mauerwerk aus bimshohlblocken s ystem moskopf. stUrze 
und dachbalken als fcrtige bctoneinheiten trocken verlegt. innenwandflachen mit bauplatten 
(lignatplatten, celotexpla tten, ensoplatten, asbestschieferplatten) belegt. aussenwandflacher. 
geputzt. decken mit bimsschUttung gegen schallUbertragung, dacher mit korkestrich gegen warme
abgabe isoliert. fenster dopperfenster in spezialeisenkanstruktian, doppelt Uberfalzt; scheiben 
aus 3 mm starkem spiegelglas mit kittrahmchen eingestezt. glatte sperrho lztUren . 
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haua 17 (trockenmontagebau) 

der einzige auf der baustelle hergestellte bauteil 1st die betongrundplatte des nicht unterkel
lerten hauses, sie tragt das traggerUst des hauses aus walzeis~~ in z-profil in sttitzenabstand 
von 1,06 m, so dass tUren von normalmass verwendung finden konnen. 
die z-stUtzen der aussenwande. sind mit 8 cm starken, hochwertigen, gepressten expansitkorkplat
ten ausgesetzt, deren fugen mit pech vergossen sind. 
f'ussboden und decken sind zur sorgfaltigen verwahrung gegen achall- und wlirmedurchr,&ng mit 4 cm 
atarken gepressten korkplatten iaoliert, deren fugen ebenfallae mi t rech vsrg01111t•n "Ind. 
auf die atl!zen aind lattan mit verl:inkten achraul>en auftiebolzt, In die unter wahrunv. von l•o
lierenden hohlraumen verschiedenartige bautafeln zur verkleidung des baukttrpers von innen und 
aussen verschraubt sind. 
als bauplatten fUr die aussenbekleidung dienen 6 mm starke aabestschieferplatten in d~r normalen 
breite der stUtzenabstande, in einer lange bis zu 2,50 m. 
die innenwande und decken sind je nach der bestimmung der raume mit celotexplatten von 11 mm 
starke (zuckerrohrfaser) oder mit lignatplatten von 6 mm starke (silikatgebundenes zellfaser
material) oder mit 6 mm starken asbestschieferplatten, wie sie.rur die aussenhsut ver~endet 
wurden, verkleidet, die beiden letztgenannten bauplattensorten wurden fUr die feuchten rdume 
wie kUche, waschkUche, bad verwendet. 
samtliche fenster und doppelfenster in spezialeisenkonstruktion, doppel t Uberflilzt, die scheiben 
aus 3 mm spiegelglas sind unter verwendung von kittrllhmchen eingesetzt, glatte aperrholztUren in 
eisernen mannstadtzargen. 
heizung durch gas mit askaniawarmwasserkessel, regulierung der wMrme im wohnraum durch wMrme
fUhler. 
putzflachen sind aussen und innen vollatMndig vermieden. 

nach den gutachten der warmeschutz-wissenscheftlichen a~teilung des rhe~nholdwerkes stuttgart 
1st die isolierfahl.gkeit des hauskorpers ausseror<lentlich gtinstig. ( ••. ) 
die berechnung zeigt, da~s trotz der geringen starke der wandungen, ihres geringen gew1chts und 
ihrer geringen verkehrslast vielfache Uberlegenheit in war~etechnischer beziehung gegentiber der 
normalen, 38 starkcn beiderseitig verputzten ziegelwand besteht. sic entspricht warr:etechnisch 
einer 1,5, m starkeh ziegelwand. die warmcleitzahl des normalen ziegelmauerwerks ist etwa 16 mal 
so gross wie die der korkplatten. 

die durchfUhrung der •.• verrfentlichen bauten der werkbundsiedlung, insbesondere dieser beiden 
versuchsbauten, haben deutlich den gegenwartigen stand der entwickclung des w0hnungsbaues ge
kennzeichnet und gleichzeitig die technischen probleme, die ftir den modernen wohnungsbau noch zu 
losen s!nd, herausgestellt. 
sache des architektcn ist es nu~. sie zu formulieren, denn seine hauptaufgabe lst heute die cines 
organisators, der alle biotogischen, sozislen, technischen und gestalterischnn probleme zu t;a;n

meln und zu eincr selbstandigen einhei t zu verschr.1elzen hat. 
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Gropius heeft zich ale enige Weieeenhofarchitekt beziggehouden met de geprefebriceerde woning
bouw. Volgene Gropius meakt de kubusvorm de standaardieat1e van de bouw mogel1jk en hij denkt 
dan oak dat het hoofdprodukt van de industrie het 'fix und fertig singerichtete variabele wohn
haus' zal warden. 

Gropius meent dat normalisatie en stsndaardisering geen probleem hoeven te vormen voor het boei
ende stadsbeeld. Het zijn de elementen die gestandaardieeerd warden en niet de totale woning . 
Er kan toch een grote variatie zijn en tevens, door de opbouw uit dezelfde elementen, is er 
sprake van een harmonisch stadsbeeld. Het is niet duidelijk waarom Gropius meent dat die opbouw 
van de woning uit elementen tot een kubusvorm zou leiden. 

Naar aanleiding van zijn ervaringen in Stuttgart met de droge montagebouw, formuleert Gropius 
de problemen die nog door de toekomstige industr1ijle bouw opgelost moeten warden. 
In het kort zijn dat het ontwikkelen van: 
- een ideale bouwstof, licht van gewicht met een grate porositeit, waarvan dan grate blokken
dozen op de bouwplaats komen. 
- absoluut betrouwbare· lichtgewicht bouwplaten voor binnen- en buitenbekleding, in grate maten 
(verdiepingshoog) leverbaar. 
- eenvoudig verplaatsbare scheidingswanden met goede geluid- en warmte-isolerende eigenschappen. 
- standaard ramen uit hoogwaardig lichtgewicht metaal met een grote maatvariabiliteit, wat moge-
lijk gemaakt kan warden door de aaneenachakeling van de juiate basiseenheden. 
- een naadloze buitenbekleding, beter den atucwerk. 

Hiermee wordt het experimentele karakter van de Weiaaenhofaiedlung nogmaala benadrukt. In de 
tijd dat Gropius zijn twee woningen bouwde, waren bovenstaande produkten wel aanwezig, maar ze 
moesten nag geperfektioneerd warden. 

Gropius doet geen uitlatingen over de ruimtelijke opbouw van zijn woningen. 
Analyserend valt op dat er bij huia 17 sprake is van een groepering van elaapvertrekken en sani
tair op de verdieping, terwijl de dagelijkse woon- en werkaktiviteiten plaatsvinden op de begane 
grand. 
Bij huis 16 is een soortgelijke funktiedeling niet te vinden. De slaapkamers zijn zowel op de 
begane grand als op de verdieping, terwijl er op de verdieping ook een werkkamer is . 
Vermoedelijk heeft Gropius' streven om de cirkulatieruimte zo beperkt mogelijk te houden, gele i d 
tot de aangrenzing van een slaapkamer aan de woonkamer. En dat, terwijl in hetzelfde huis een 
overmatig grote overloop aanwezig is. Het gebruik van het dakterras is dubieus: toegang sl echts 
via de overloop, terwijl aan de woonruimte een tuin grenst . Het dakterras kan middels een gor
di j n afgeschermd worden. 
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Die Wohnung als Gebrauchsgegenstand 

Die Intensivierung der Arbeit in der Grossstadt verlangt entsprechende Entspannunge n. Eines 
der wichtigsten Entspannungsmittel ist die Moglichkeit, si ch raumlich isolieren zu konnen, was 
nur in einer entsprechend durchgebildeten Wohnung denkbar ist. 
Betrachtet man die Grossstadtbewohner unter dem Gesichtspunkt ihrer WohnansprUche, so unter
teil e n sie si ch in zwei Gruppen: Solche, di e in der Stadt wohnen wollen und solche, die es 
vorz iehen, aussergalb der Stadt zu wohnen . Se ide r WUnsche sind durchaus b erecht igt und sollte n 
aufs vollkomme nste erfUllt werden. 
Auch das Verhaltnis des Kindes zur Gossstadt wird ein vollig anderes werden. Schon heute ist die 
Frage, wie der Gefahrdung der le ib lichen und seelischen Entwicklung de s Kindes durch di e Gross
stadt zu begegnen i st , zum umlosb aren Problem g e word en . Es wird daher in Zukunft ein e Selbst
verstandlichke it sein, die Kinder, sowi e Ube rhaupt samtliche Unterrichts- und Erziehungsan
stalten ausserhalb der Stadt unterzubringen. 
Ein weiteres wichtiges Moment, das verandernd auf die Wohnsitten e i nwirken wird, ist die k ommen
de Industrialisierung der Landwirtschaft. Es ist schon heute keine Utopie mehr, dieselben Ar
bei tskrafte in Wir tschaft und Industri e zu verwenden. Dadurch wird d e r Grossstad ter zeitweise 
auf dem Lande l e ben konnen, se ine Familie am besten Uberhaupt. 
Diese Tatsachen und Mog lichkei ten werde n wesentli c h umgestal tend auf di e Wohnung, das Haus , j a 
den ganzen Stadtor gan i smus einwirken.-Die Stadtwohnung vor allem wird e i ne vollige Veranderu ng 
erfahren. 
Wahrend man frUher den Wert einer Wohnung danach beurteilte, wi eviel Personen im Esszimmer pl a 
ciert werden konnen , bei der heutige n Wohnungsnot dagegen darau f s i eht, wieviel Personen Uber
haupt in e iner Wohnung unterzubringen sind, wird man in Zukunft ei n e Wohnung nach ihrem Komfort 
beurte il e n.Di e beste Wohnung wi rd die sein , d ie zu einem volkommenen Gebrauchsge genstand gewor 
den ist und damit die Widerstande des a lltagli chen Lebens auf ein Minimum reduziert . 
Das wir d dann er r eicht sei n, wenn die Wohnung, die frUher reprasentativ war und heute z iemlich 
bes chrankt ist, so organisiert wird, dass di e einze lne n Raume und ihre Einrichtung ihren Zw e c ke n 
und ihrer Funkt ion entspreche nd durchgebildet s ind . jedem wi rd a ls selbstv e rsta ndli c h ein Woh n 
raum met Schl a frau m und Bad z ur VerfURung stehen. Dagegen werden d i e anderen Aufenthaltsraume 
zum Essen , zur Unte rhaltung usw . mehr und mehr ihres personlichen Charakters entkleidet. An 
ihre Stelle werden wirkliche Gesellschaftsraume treten, wi e das in einem guten Hotel schon 
heute der Fall ist . Damit verschw i ndet der gesamte Fragenk ompl es des Ein zc lhaus halts , der inner
halb der Intensivi erung de s Gros sstadtl e bens in sei n er heutigen Form e in e Pa r adoxi e is t. All e 
seine Unge lostheite n, einshcl iesslich der Diens tbotenfrage, werden beseit igt. Das Mi etshaus wird 
sich mehr und mehr von seinem fal schen Vorbilde, dem Ein z elhaus e , befreien und dem Hotel de r 
heute komfortabe l sten Wohnform, imme r ahnlicher we rden. 
Wahrend in der Hau ptsache wohl nur Ein ze lpersonen oder ki nde rlose Ehe paare wohnen werden, wird 
das Wohn en im Einzelhaus e , ausserhalb der Stadt, besonders fUr Famili e n mit Kindern sehr zu
neh men . Diese Ei n zelwohnhauser werden gle i chfalls mi t a ll e m erdenklichen Komfort a usgestattet 
und z u gros s en Park- und Gartensi ed lunge n v e reinigt we rden, di e durch ein Sc hnel l~ahnsy stem, das 
grosse Entfernungen erl a ubt, mit der Grossstadt verbun den s ind. 
uas von m1r erbaute Haus stellt de n Gestaltungsversucn eines solchen tur e 1ne grossstadt1scne 
Park- und Gartensieldung gedachten Einzelhauses dar. Trotz der Gebundenheit an ei ne gegebene 
Situation wurde erstrebt, einen bestimmten Typus zu schaffen. Vor allem durch die Zweckbestim
mung und Dimensionierung der e inzel nen Raume und ihrer Lage zueinander. ( ..• ) 

Eine Wohnung soll unter geringstem Platzaufwand ein bequemes, praktisches, allen BedUrfnissen 
entsprechendes Wohnen ermoglichen. Die Grosse und Anz ah l der Raume richtet sich nac h den BedUrf
nissen, die unbedingt erfUllt werden mUssen . ( ... ) 
Kein Raumteil, auch nicht der kleinste, darf ungenUtzt bleiben. Selbst in kleinen Ra umen kann 
man sich bei konsequenter Durchbildung bequem einrichten und auch dem BedUrfnis nach weitent
wicke lten Lebe nsansprUchen gerecht zu werden. Voraussetzung einer solchen Okonom isierung der 
Wohnung ist d e r Ei nbau von Schranke n fU r Kl ei der, Wasche, Geschirr usw. sowie die vollige Ein
richtung der KUche. 
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Dit huia van Hllber seimer moet gedacht worden als huis in een Gartensiedlung. Dit in tegenatel
ling tot de stad zoals Hilberseimer deze ziet: ale metropool. Deze stad zou volgens zijn ge
dachten moeten bestaan uit hoge flats en brede straten in kale schoonheid. 

Rilberseimer legde de nadruk op het huis als gebruiksvoorwerp. Het huis heeft beneden de ingang 
en huishoudelijke ruimtes en een slaapkamer. Op de verdieping bevinden zich de leefruimtes 
(alapen, wonen en keuken). 

Hij ontwierp de ruimtes op minimale maten . Alleen de woonruimte is ruim omdat dit de gemeen
schappelijk gebruikte leefruimte is die anders door zijn kleinheid op je af zou kunnen komen en 
an het ruimtekontrast tussen deze en andere ruimtes. 

Hilberseimer wil afzien van representativiteit. Oat komt naar voren in een bescheiden entree op 
de benedenverdieping, geen nadruk op de gevel en hat naar de funkt i e ontwerpen van de ruimten. 
Zo i s bijv. de ka1tenwand tussen eetruimte en keuken vanuit baide ruimta1 te aebruiken en heeft 
tevens een doorgeeffunctie. De werkkamer i s kl ein maar doelmatig. De slaapkamer1 hebben inge
bouwde kasten. 

Wanden en vloeren zijn van hout (Feifel Zickzackbauweise) . 
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Arbeiterwohnhaus 

Dieses Haus ist seiner Programmfassung nach der Proletarier unter den Einfamili enhausern de r 
Ausstellung . 

Das Haus soll den BedUrfnissen einer Familie van sechs Personen entsprechen: di e beiden El tern 
und vier Kinder, zwei im Untergeschoss und je eins in den beiden Kammern des Obergeschosses. Bei 
drei Kindern ware Platz fUr ein Madchen und bei zwei Kindern noch ein Raum fUr einen Gast. 

Das Haus soll in der Hauptsache di e Vorteil e der ebenerdigen Stockwerkswohnung bi e ten. Die Le 
bensfunkti onen der Bewohner sind in zwar knappen, aber genau den BedUrfnissen angepassten Massen 
erfUllt. Diese Masse sind absichtlich gering, nicht bloss, weil der Bauplatz di e grosste Ein
schrankung erforderte, sondern auch, um die Kos ten nach Moglichkeit herabzusetz en . 

Di e taglichen Vorgange im Hause s ind so gegliedert, dass s i e klar getr e nnt und doch in notwendi
gen Zusammenhang gebracht sind • 

" ... Dort, wo man bisher die vielerl e i Stoffe nicht entbehren konnte , a ls Wandb ekleidung, Fe ns
tervorhange, Porti er en , Tischdecken, Lampenschirme , Fussbodenbelage, Tepp iche , Vorleger usw., um 
das Licht zu dampfen, die Stimmung weich und musche lig zu machen, da r t spricht heu t e unser Ge
fUhl ande r s . Es will auch hier nicht mehr diese Illusionsmittel, es will nicht im Woh nhaus di e 
trUbe Nebelstimmung mi.t betonter Verstarkung ha ben, di e s i ch beim Licht der Lampe bestenfa ll s zu 
ei nem rembrandtartigen Helldunkel verbessert. Gerade im Klima der zahlreihen trUben und r egneri
schen Tage sollte doch a lles geschehen , um di e Melanchol ie aus dem Hausinnern zu verbannen . Kli
matische, psychologische und vielleicht auch physikalisc he GrUn de fUhren hierb e i zu r grossten 
Vorsicht. Und ist ni cht abends das unverhangte, in di e Nacht hi nausbl ickende Fenster ebenso 
schon , wie es a m Tage als Lichtgeber is t ? " 
" ... Di e Aufgabe des neuen Wohnungsbaues liegt darin, einen Wohnungsorgani smus zu schaffen , de r 
die Reibungen durch das widerspens tige Objekt auf ein Mi ndes tmass zurUckfUhrt, ja womogli ch aus
schaltet. Das Haus mit all seinen Te ilen muss Besitz des neuen Mensc hen sein; nicht darf das 
Haus den Menschen bes itzen. Darin l iegt auch die Grenze fUr die Spe z i a lisierung , f Ur alle Ei n
bauten va n Schranke n us w. wie fUr d ie Mecha ni sierung des Hausbetriebs. Das Haus muss s einem Re 
wohner pass en wie ein guts itzender Anzug, es muss ihn ebenso kleiden . ~stheti scher Hauptgrund
satz: 

Wie di e Raume ohne Menschen aussehen, i st gleichgUlti g ; 
wi chtig ist nur, wie die Mensch e n darin aussehen . ' 1 

Di e Stel lung fast jedes Mensch en zur Farbe , mi t Ausnahme desse n, de r selbs t mit de r Farbe 
arbeitet, ist subjektiv; fast jede r hat se ine Lieblingsfarben , seine Antipathien und Sympath ien , 
und es gibt keinen Grund, dies en personlichen Ne igungen nicht zu folgen und nicht gerade darauf 
die farbi ge Losung aufzubauen." 

Aus Bruno Taut "Ein Wohnh aus " 1927. 
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Taut zoekt de oplossing voor de nieuwe woning in ae minimale maatgeving. Gevolg daarvan is ook 
een minimalisering van de circulatieruimtes, waardoor het voorkomt dat de kinderslaapkamer 
mede bereikbaar is vanuit de woonkamer. 

In de woning is dµidelijk een groepering van ruimtes met soortgelijke funkties. Zo staan keu
ken en bijkeuken via een trap in verbinding met de dienstruimtes in de kelder. De drie ver
trekken op de verdieping worden niet direkt door het gezin gebruikt. Feitelijk speelt het 
dagelijks leven van de bewoners zich geheel af op de begane grond. 

De woonruimte kan als een geheel gebruikt worden, maar kan ook beschouwd worden ala opgebouwd 
uit drie delen : eet-, werk- en woonruimte, met een vouwwand tussen de laatste twee. Vennoe
delijk heeft tussen het woon- en eetgedeelte ook een glazen vouwdeur gezeten. Bij sluiting van 
de tussenwanden moet het woongedeelte vrij donker geweest zijn. De kinderksmer kan middels een 
gordijn opgedeeld worden in twee witte nissen, voor elk kind een. 

Het mooie uitzicht over de stad is bepalend voor de ligging van de woonruimtes aan de oostzijde 
van de woning. Ook vanwege het uitzicht wordt een deel van het dak gebruikt als terras . 
Taut vond de bezonning minder belangrijk dan het uitzicht. De slaapkamers liggen op het zuiden; 
vandaar de kleinere ramen. 

De ligging van de overdekte buitenruimtes is niet optimaal. Het overdekte deel aan de woon
kamer ligt op het noordoosten (ongunstige bezonning) en de buitenruimte aangrenzend aan de bij
keuken is gelegen aan de etraatzijde, wat betekent dst er geen spullen op gezet kunnen worden 
6f dat het straatbeeld er door aangetast wordt. 

De woning is gekonstrueerd volgens een thermo-bouwsysteem (Pohlmann, Hamburg) met zeer goede 
isolerende eigenschappen. De buitenwanden zijn gestuct. De deuren en ramen hebben standaard af
metingen. 

Taut heeft veel kritiek gekregen op zijn kleurgebruik. De beschrijving van Ir.A.H.van Rood 
(Bouwkundig Weekblad, 1927) is als volgt: 
'Een gevel is wit, een ander bloedrood -zoo een beetje geronnen-, de hoek om steekt groenig
geel in je oogen en de rest is zakjes-blauw, alles gelukkig wat saamgebonden door pikzwarte 
lijsten en dito dorpels onder de ramen.' 
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Erli:iuterungen 

Das Haus Poelzig soll den BedUrfnissen des geistigcs Arbeiters dienen, ohne dass diesem aber 
eine Umstellung auf vollig neuartige Wohnverhaltni sse zugemutet wUrde. Da aber die Frau in 
unserer Zeit vielfach auch beruflich tatig ist oder sich nicht mehr ausschliesslich dem Haus
halt widmen mochte, ist es wichtig, das Wohnen so rationell wie moglich zu gesta lten. 

Der Grunriss des Hauses ist deshalb moglichst geschlossen gehalten und so gesaltet, dass viel 
und auf vielseitige Art benutzbarer Raum entsteht. 

Weite Wege und langere Flure sind vermieden; de r kleine Zwischenflur im Erdgeschoss ist notwen
dig als Luftschleuse zwischen Esszimmer, KUche und Treppenhaus, und ein kleiner ebener Sticht
flur vermittelt den Schlafzimmern und de m Bad im Obergeschoss direkten Zugang zur Treppe. 

Das Haus ist so angelegt, da~s es sich nach Norden und Westen schliesst, nach SUden und Osteh 
- der Sonne und der schorien Aussicht entgegen - offnet. 
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Uitgangspunt van Poelzig is een woning te realiseren met zo min mogelijk circulatieruimte. 
Op de verdieping is dat duidelijk, maar de hal beneden heeft enige overmaat. Het woongedeelte 
is zeer ruim opgezet. Mede door de vierdelige glazen deur tussen de eetkamer en de gesloten 
veranda, kan de woonruimte op meerdere manieren worden gebruikt. Poelzig heeft wel zljn ideeen 
over de wijze waarop dat het beste kan gebeuren (bijv. het kleine raam in de woonkamer kan licht 
werpen op een werktafel, de veranda kan ala eetruimte dienen of in de winter als plsntenkamer), 
maar hij laat het initiatief over aan de bewoners. De woning heeft veel ingebouwde kasten en de 
werktafel in de keuken staat centraal t.o.v. de gebruiksvoorwerpen. 

Het steile terreinoppervlak bood de moge!ijkheid om ender het oostelijk deel van de woning een 
kelder te bouwen waarin zich de dienetruimtes bevinden. De keldervloer ligt nog steeds 60cm 
boven straatnivo en deze ruimtes zijn zowel van binnen- als van buitenuit bereikbaar. De woning 
is sterk op de tuin gericht, maar voornamelijk om te kijken. De andere funktie van de tuin is 
afstand scheppen tot de buren. 

De fundamenten en de kelderverdieping zijn in beton uitgevoerd en de twee woonlagen daarboven 
in houtkonstruktie, tweezijdig bekleed met Fonitramplaten (goede isolatie). De binnenmuren zijn 
afgewerkt met hout- of marmerplaten. De buitenmuren zijn gestuct. 
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Wohnen ist heute mehr denn je eingestellt auf den Zusammenhang mit Licht, Sonne, Luft. 

Das Wohnhaus erhalt daher grosse Fenste, dilnne Pfeiler, warmehaltende Wande. Das Wohnzimmer 
meist direkter Ausgang nach dem Freien, um einen unmittelbaren Zusammenhang, um ein Sichoffnen 
nach aussen zu erreichen im Gegensatz zu dem Sichabschliessen gegen die Aussenwelt des alten und 
heutigen Wohngegriffen ungenilgenden Hauses. Der Grundriss ist daher im Gegensatz zum bisherigen 
meist ein anderer, nicht beengter, in ein Rechteck oder Quadrat gezwangter, nach den Verhaltnis
sen des Bauplatzes, der Zugangsrichtung, der Ansicht der Sonne usw. 

Deshalb auch nicht mehr das bisher gewohnte Aussehen einer mehr oder weniger imposanten ~usser
lichkei t mit sogenannter "Fassade" und Mittelachse, die sich geniert, die eigentliche Beniltzung 
im Innern nach aussen zu zeigen, sondern eine aussere Erscheinung, die ohne weiteres die Anlage 
und den Gebrauch des Inners nachweist. . 

Das zunachst Ungewohnte oder Auffallende an der neuen Auffassung ist die Dachlosigkeit, das 
heisst das flache Dach im Gegensatz zum gewohnten Steil- und Giebeldach. Es ist aber nicht so, 
als ob das Flachdach das Dogma der "modernen Architektur" ware. Im Ubrigen ware diese Form nicht 
neu und auch nicht erstmalig. Das Problem Flachdach und Steildach liegt anders. 

Die typische Erscheinungsform einer Architektur mit Steildach ist zum Beispiel ein schwabisches 
Giebelhaus oder ein Schwarzwaldhaus. Der Typ des Schwarzwaldhauses besteht Uberhaupt in seiner 
ausseren Erscheinung eigentlich nur aus Dachflachen, die auf zwei oder drei Se iten fast bis zum 
Boden reichen. An und fUr sich ist hier das wetterschUtzende Element der Dachhaut, der Dachdeck
ung zum Architekturmittel geworden, da in jenen Gegenden und in jenen Zeiten der Erbauung dieser 
Typen ein anderes Dachdeckungsmaterial und eine andere Konstruktionsart nicht moglich war . Die 
Frage Flachdach oder Steildach ist so zu beantworten, dass zunachst die Dachdeckung Uberhaupt 
eine Uberle gung des Wetterschuzes ist und damit auch eine Frage der Konstruktion und des Materi
als . Erst schopferische Krafte haben aus diesen Uberlegung die Ableitung des Formalen Gestal 
tungswillens hergenommen. Der Einwand, der vor allem bei diesem Problem haufig gemacht wird, 
dass e twa das Steildach besonders unseren klimatischen Verhaltnissen entsprache, und dass das 
Steildach fast eine typisch nationale und deutsche Eigenart sei, dUrfte ernsthaftem Nachdenken 
auch keine Sekunde standhalten. 

Die GrUnde zur Entscheidung, ob Flachdach oder Steildach, liegen auf ganz anderem Gebi e t. 

Die Freiheit der Grundrissentwicklung eines neuzeitlichen Wohnbaues oder irgend eines zweckvol
len Gebaudes fUhrt zu Grundrissanlagen, die eben ihre Zweckmassigkeit und die ErfUllung heutiger 
BedUrfnisse ermoglichen unter Vermeidung alles UberflUssigen und die Verbesserung der Wohn- und 
Arbeitsraume mit allen Mitteln des Fortschrittes betreiben - unbekUmmert um "Architektur" und 
Dachlosung. 

Beim neuen Grundriss, der eben, wenn er neu ist, di e zweckvolle, fr eie Losung aller BedUrfnisse 
sucht, wird es meistens schwierig oder unmoglich sein, eine Steildachlosung in befriedigender 
Weise darUber zu ziehen. Das unbedingte Verlangen nach dem Steildach bringt ohne weiteres die 
sinnvolle, zeitgemasse und zweckvolle Losung einer heute no twendigen Grundrissanlage in Gefahr. 
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Dle moderne Architektur drangt aus diesen GrUnden in den allermeisten Fallen zu Loaungen ohne 
Steildach. Wenn sich dagegen aogenannte Beatrebungen einer Verschandelung der Landschaft und 
dergleichen zu Wort melden, so gabe es fUr dieae Stimmen Hunderte von Schlagenden Gegenbeispie
len. 

Im Ubrigen sind Geschmackafragen sehr schwierig zu entscheiden. Bei dieser Erorterung aind nicht 
zu vergessen Bestrebungen gegen das Flachdach, die von wirtschaftlich interessierten Kreisen am 
Steildach ausgehen - eine Idee lasst sich nicht aus wirtschaftlichen Interessen und Bedenken 
zerstorenl 

Die Frage des Flachdaches iat also die der konstruktiven, technischen Durchbildung und die Lo
sung einer Zeitgemassen Grundrissanlage. Es ist eine Frage, ob die architektonische neue Losung 
und Gestaltung darin ihr Ziel findet, einen verhaltnismassig alten Grundriss zu Ubernehmen und 
den Baukorper als einfachen Kubus ohne Steildach zu gestalten? 

Es ist eine Frage, ob sie einen neuartigen Grundriss benUtzt und eine schematische Flachenkompo
sition des Ausseren Uberlegt ohne organischen Anfang, ohne eigentliches ende? 

Es ist eine Frage, inwieweit die Architektur ihr Bauobjekt zu einer Verbundenheit mit der Umge
bung oder Landschaft und zu einer organischen Einheit in sich gestaltet? 

Es ist eine Frage, ob das Ziel der neuen Gestaltung allein unter dem Gesichtspunkt, wie man 
vielfach sagt, der rein sachlichen, technischen und zweckmassigen Losung allein zu suchen ist? 

Hierzu kann gesagt werden, dass die Vertreter der sogenannten reinen Sachlichkeit und Zweckmas
sigkeit bei ihren vermeintlichen "nur" sachlichen Schopfungen mit diesen Dingen durchaus nicht 
ausgekommen sind und auch nicht auskommen werden. Fensterbenden, Ubereckfenster usw., oder den 
ganzen Bau auf Pfeiler gestellt oder Dachgarten, zwei und drei Geschosse Uber dem Wohnraum, das 
sind alles Dinge, die nicht nur sachlich verteidigt werden konnen, jedenfalls aber fUr die le
bendige Gestaltung sozusagen aus formalen GrUnden erwUnscht und notwendig waren. Jede schopferi
sche Leistung kann sich ja nur in einer Form ausdrUcken und diese Form wird sich bilden je nach 
den asthetischen BedUrfnissen, je nach dem kUnstlerischen Instinkt und Talent des Verfassers. 

Aber Freude Uber diese "Unsachlichkeit", Uber die Poesie und Phantasie dieser sachlichen Archi
tekten. 

Die grosse Linie gegenUber dem Alten bedeutet fUr das Neue ein volliges Freimachen vom Herge
brachten, von Sitte und Gewohnheit, die meist nur aus Mangel an Lebenskraft und aus GleichgUl
tigkeit als solche gelebt werden. Das Neue kUmmert aich nicht um Tradition, um Philosophie und 
Asthetik des Bisherigen. Das Neue, Kommende sucht fUr die Gegenwart und Zukunft die Welt zu 
schaffen mit allen Mitteln und Moglichkeiten des Fortschrittes und mit den Menschen von heute. 

Das Neue hat keine Klagen Uber bose Zeiten und schlechte Menschen von heute, das Neue hat keine 
Sehnsucht nach allem der guten alten Zeit. Die Menschen von heute und die Menschen der Zukunft 
sind froh, gesund und mutig, frei, lebensbejahend und ohne "Paragraphen". 
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Volgene Docker moet de plattegrond zich kunnen vormen near eituatie, ori~ntetie en funktionele 

De vorm van de woningen komt voort uit de echakeling van verachillende near funktie ingedeelde 
blokken. 

De gang is het middelpunt van de woning. Hier komt de verbinding tot stand tusaen de verschll
lende delen. Dit wordt in huis 21 geaccentueerd door de vele niveauverschillen. 

De woningen lopen in feite door naar buiten. hiervan aetui11.en de grote terra11aen mt't douche. 
bij hula 22 grenst het terraa behalve aan de woonkamer ook aan de badkamer. mede door de Zweed
se is het terras uitbreiding van de grote badkamer die tevena ala turnruimte gebruikt wordt. 
De terraasen zijn voorzien van gordijnen. 

Hoewel Docker de faasade afwijst , doet hij in de gevel wel concessiea aan de vorm. Blj huis 
22 krijgt een kaat evenveel ream ale een elaapkamer. Dit doet hij om een doorlopend raamvlak 
in de gevel niet aan te tasten. De zuidgevel van huis 22 bevat een rasmcompoaltie die nlet op 
funktionele eisen is gebaseerd •. 1 

Voor de realisatie van z1Jn woningen gebruikt Docker twee verachillende konstruktiea. Huie 21 
is gemaakt volgens het Feifel systeem. Hierbij worden korte houten platen zig-zagsgewija tegen 
elkaar geplaatst zodat een atijve konstruktie ontstaat. Docker maakt hiervan de wanden en het 
dak. Van het dak is in de woonkamer de onderkant van de konatruktie in het zicht gelaten . De 
wanden zijn bekleed met platen en gestuct. Huie 22 heeft een houtskeletkonstruktie, ook be
kleed met platen en gestuct. 

11 

lielder huis 21 

isometrie 
links huis 2 I 
rechts huis 22 

11 

--- ·------- -------- - -
I woonkamer 
2 a laapkmer 
3 werkkamer 
4 eetkamer 
5 keuken 

6 hal/entree 
7 badkmer 
8 toilet 
9 waakeuken 

10 bijkeuken 

14 

begane grond huis 21 

4 

begane grond huis 22 

----......... 

11 drooaJ<amer 
12 voorraadt1111er 
13 dienataehje 
14 terraa 

©~-
"' 

16 tuin 
17 balkon 
18 veranda 
19 beraina 

15 kelder 20 linnenkae t 
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Meine Stuttgarter Hauser 

Die planung der Hauser wurde von einfachsten Grundsatzen bestimmt: Die Himmelsrichtungen ergeben 
die Lage des Hauses und seiner Raume. Wohn- und Schlafzimmer mUssen moglichst viel Licht bekom
men, die KUche erhalt Nordlicht. 

FUr die Lage der Raumkategorien ist die Frage der e infachsten Bewirtschaftung massgebend, 
Schlaf-, Wohn- und Esraume liegen also in l ogischer Folge zueinander. 

Die technischen AusfUhrungen richten sich nach den Forderungen der Wirtschaftlichkeit. Schnel l
bauwe isen ersche inen als unbedingt notwendig, um Zinsverluste zu sparen. Also: Schnelle Erstel
barke i t des Hauses ! 

Bei der Wahl des Baumateri a ls ist auf dessen warmehaltende Fahigkeit zu achten. Auf leichte F.r
hei zbarkeit des Hauses sollte man Moglichst vermeiden. Ich entschloss mich daher zu einer Mon
tagebauweise, die nur geringe Mengen von Wasser erfordert. Die Hauser wurden als Eisenskelett
bauten, ausgefUllt mit "Thermospltten", errichtet. Den einzelnen Bauteilen, wie TUren, Fenstern, 
Beschlagen, Heizung, lag NormausfUhrung zugrunde. Die Kosten je eines Haus wUrden sich in Berlin 
auf etwa 21000 RM stellen, einschliesslich aller Nebenkosten, jedoch ausschliesslich Terrain und 
Mobeleinrichtung; allerdings sind in djesen Preis die eingebauten Schranke einbegriffen . Bei 
serier1massiger Herstellung wUrde sich der Preis ganz wesentlicher niedriger halten lassen . 
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Ale een ven de weinigen op de Weiseenhofeiedlung zijn de huizen van Max Taut niet gestuct. 
De gevele zijn bekleed met lichtgekleurde tegele,die een aanzet geven tot standaardisatie van 
de bouwelementen.De ramen bijvoorbeeld zijn nu aan bepaalde maten gebonden . 
Taut gebrulkt het tegelwerk ook om een geledlng in de gevel te krijgen.Door in hula 23 twee 
kleuren tegels te gebrulken,ie de ligging ven de vloer in de gevel af te lezen. 

Er wordt eveneens gekozen voor een duidelijk dakoveretek,wat een meer kompakte en op zichzelf
staande verechijningsvorm geeft. 

huis 23: 
Op de begane grond bevinden zich het woongedeelte en de keukens. Het terrae is elechts via de 
gang te bereiken . De woonkamer en de hal zijn groot van mast en het is twijfelachtig of de 
indeling van de kruner wel effici~nt is. 

Op de verdieping bevinden zich de elaapkruners,die in verhouding met de woonruimte klein zijn, 
en de kamer voor het meisje.De woning is gedeeltelijk onderkelderd. 

:I I 

~~· ·~ rT"T""T""""T ' • ' 
_""_ ............ ~ .............. ...,. .......... 1-1&.- '-- -----~ 

17 

benedenverdieping bovenverdieping oostgevel 

huis 24 
Karakteristiek voor dit h~s is de halfronde uitbouw,die in de kubische hoofdmasea geschoven 
lijkt.In tegenstelling tot de betegelde hoofdmaeea is de uitbouw wit gestuct,wat het kontrast 
tussen de beide bouwdelen verecherpt. 

De r ending wordt op de begaande grand gebruikt om daar de eetkamer in onder te brengen,op de 
verdieping voor de werkkamer.Van hieruit is er het schitterende uitzicht over de stad Stuttgart 

6 
7 ~ 9 

benedenverdieping 

oostgevel 

I woonkamer 
2 s laapluaer 
3 werkltamer 
4 eetkamer 
5 keuken 

+ 

6 hal/entree 
7 badkmier 
8 toilet 
9 waskeuken 

10 bijkeuken 

bovenverdieplllK 

II drooak-r 
12 voorraadlamer 
13 dieustmeieje 
14 terras 
15 kelder 

16 tuin 
17 balkoo 
18 veranda 
19 bergin& 
20 linnenkaa t 
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Zeitlupe 

Gut ware es, wenn wir alle einmal eine Zeitlang stoppten, Tempo Tempo sein liessen, zusahen, 
wie herrlich weit wir gediehen ..• 

Nur einmal das Bewusstsein, was unsere Stadte, unsere Wohnungen geworden sind ••• 

Wenn wir nur wUssten, was Leben ist, wenn wir begriffen, dass Gut an Bose, Freude an Leid, Berg 
an Tal, Licht an Schatten geknUpft ist, nichts Menschliches, nicht Lebendiges ohne Abgrund, ohne 
Ratsel. Eine Stunde, eine Minute 

0

Besinnung, wer auf Gottes wei ter Welt konnte noch die Ve r ant
wortung Ubernehmen, fortzusetzen, was seit fast hundert Jahren in schimmeligen Amtsstuben immer 
lebensferner, immer doktrnarer ausgebrUtet wird: Schutz des Mitmenschen vor den EinflUssen des 
Lebens. 

Zum Teufel den guten Willen. Er ist keinen Groschen wert, wenn er Gesetze macht, die versuchen, 
die Auseinandersetzungen mit dem Leben auszuschalten, handelnde, lebendige Menschen in traurige, 
schicksalgebundene und ach so bereinigte und zufrieden-widerspruchlose Puppen zu verwandeln. 

UnsereBaupolizeigesetze sind zu dicken Walzern, zu einem Wust von Paragraphen angeschwollen; 
alle Propheten ni cht und jemals erfundenen Vorsehungen zusammen konnten voraussehen, was hier 
angstvoll vorausgeahnt und auf die "goldene Mittelstrasse" abgedrangt wurde . Diesem hochst ver
dachtigen, sehr unbequemen und wenig berechenbaren Leben wurde die Zwangsjacke Ubergeworfen. 
Angst, Kompruffiiss und brutaler Zwang schreien steingeworden zum Himmel. Das ist die Situation. 

Habt ihr zum Leben kein Vertrauen, hat das Leben kein Vertrauen zu euch. Darum ekelt es euch, 
in euren Stadten zu leben, darum kann kein Raffinement des Gesetzes Freude an euren Wohnungen 
geben. Sorgen wir doch dafUr, dass dieser ganze Ylust von torichten Hemmungen Uber Flord geworfen 
wird, fUrchten wir uns doch nicht vor Harten und Hasslichkeit, wenn wir damit statt trauri ger 
Kompromisse die ganze FUlle und Farbigkeit des Lebens erringen. 

Die Menschen sind weder Bosewichter noch Kinder. Nur Arroganz und unbelehrbare Dummheit konnen 
versuchen, die unter Kuratel zu stellen. Seien wir besche iden, sehen wir ein: der Versuch, Vor
sehung zu spielen, ist klaglich gescheitert, VersUndigung am Menschen, belanglos guter Wille, 
Hilfsbereitschaft . 

Sehen wir die Notwendigkeit ein, den Menschen voll in seine Rechte wieder einzusetzen, Verant
wortlichkeit als Geburtsrecht zu empfinden und wachsen zu lassen. 

Der Mensch ist kein Rechenexempel mit Wunderschonen glattem Ergebnis - und seine Wohnung ist 
es auch nicht. 

Ich glaube nicht, dass es heute not tut, eine auf Tradition beruhende und gelaufige Wirtschaft 
anzukurbeln oder, herausgegriffen, irgend etwas - nicht vollig Verbundenes - zu rationalisieren 
oder zu typisieren. Noch fehlt fUr unser Leben - 20 Jahre zurUck eine Welt - die Form, und inner
halb dieser grossen Form natUrlich die ihnen entsµrechende Wirtschaft hervorrufen. 
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Radin& kie1t al1 hoofdthema de nieuve woonvorm. Het onreaelmatiae terrein weerboudt hem ervan 
zicb met 1eriaboU11 bezia te bouden. 

~De~woonrui.mte wordt door 1chuifwanden aeleed in een hoofdwoonaedeelte, werkaedeelte en eetge
deelte, Er is seen sprake van een aparte (representatieve) woonkamer. 
De 'leef'ruimte kan ook i6n aeheel vormen. In feite wordt dan de cirkulatieruimte bij de leef
ruimte aetrokken. De vorm van de ruimte komt voort uit bet verlanaen de ruimte te 'openen', ook 
naar de tuin toe, in plaats van aen in zichzelf gekeerde ruimte. De scbuifwanden zijn vrij domi
nant in de woonruimte. 
De slaapkamers zijn slechts te bereiken wanneer je de hele wonin& door aaAt. Dit versterkt, vol
gens Radina, bet idee van je teruatrekken. 

Radin& staat een woonvorm voor waarbij er andere verhoudinaen dan voorheen tusaen de mensen be
staan. Hat werkterrein van het dienatmeisje wordt niet aersoleerd: wannear je de kinderapeel
ruimte (boven1an1) of hat terra1 wilt bareikan moat ja door de kaukan. Wannear bet dienstmeisje 
naar de kelder gaat, moet ze door de woonruimte. Voor die tijd i1 dit een nieuwe opvattina. 
Daarnaast is bet vreemd dat er twee deuren vlak naast elkaar toe1an1 geven tot bet buia. Kenne
lijk is er sprake van een aparte dienstin1an1. 

1 / 3 

benedenverdieping 

oostgevel 

a 

westgevel 

I woonkamer 6 ha I/en tree 
2 alaapk8111er 7 badk811ler 
3 werkkamer 8 toilet 
4 eetkamer 9 waskeuken 
5 keuken 10 bijkeuken 

13 

9/11 

14 

bovenverdieping 

0 

noordgevel 

o~ P 4-,, 
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zuidgeyel 

11 droo&kamer 
12 voorraadt-r 
13 dienataeiaje 
14 terras 
15 kelder 

16 tuin 
17 balkon 
18 veranda 
19 beraina 
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20 linnenkas t 
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DER GESCHNAS FURS G'MUT UNO GSCHNAS ALS PROBLEM 

Man kann nicht immer auf Hohepunkten leben; jeder Mensch hat sein bestimmtes Mass von Sentimen
talitat, das er befriedigen muss. Das kann er nun, je nach seiner Veranlagung, seinen geistigen 
und korperlichen Fahigkeiten auf verschiedene Art tun. Der wissenschaftlich oder kUnstlerisch 
schaffende Mensch erledigt er wahrend seiner Arbeit, die ja nicht an Ort und Zeit gebunde n ist, 
denn seine Tatigkeit ist sentimental genug, dass er ihrer wahrend seiner Ruhe nicht bedarf. Der 
Industriearbeiter lebt durchaus pathetisch, was ihn ja schon zur Darstellung als allegorische 
Figur geeignet gemacht hat. ( ..• ) Die Forderung nach Abschaffung der Sentimentalitat wird aber 
vornehmlich von Mensche n der e rsten Art gestellt, die sich der ihren nicht bewuss t s ind, da sie 
eben andauernd ges tillt wird. 

Der Modernekulturv erkUnder sagt (und das gehort ze seinem abc): "Der Mensch, der in Eisenbahn, 
Automobil, Aeropl an fahrt, kann unmoglich, nach Hause zurUckgekehrt, wieder in einem Louis 
quatorze-quinze-s e ize-sessel sitzen, ohne sich einer innerlichen Ltige bewusst zu we rden und 
sich vo r si ch selbst lacherlich zu machen. Unse re Zeit verlangt Sachli chkeit, Einfachke it, 
Echthe it, Maschinenarbeit und wUrde - entsprache man a llgeme in di e sem Verlangen - zu eine r 
Gesamtkultur kommen, wie sie die Neger angeblich heute noch haben. Wozu den ganzen Plunder 
a lter Ze iten mitschleppen ? Denkmaler der Geschmacklosigkeit, Zeugen de s Un ve rmogens, Staub
fanger usw. Und das zu e iner Zeit (nicht etwa wie im vorigen Jahr), in der wir durch unsere Er
kentniss di e Moglichkeit gewonnen haben, a lles neu zu gestalten ?" 

cs ist heute allgemein bekannt und bedaft kein er weite ren BegrUndung, dass gewisse Gebrauchs
gegenstande der vorhin erwahnten Art frUh er e inaml vom Handwerk er e inze ln hergestellt wurden, 
weshalb si e i n so vielen Vari a tionen da sind, wahrend sie heute ma schine ll, s e rienartig f abri
ziertwerden und oft ande rs aussehen a ls di e al t en. Di e s ist vor a llem mi t s o l chen Gegenstanden 
geschehen, die nur in geringem Mass Selbs tzwec k heben, sondern eine bestimmte mec hanische Funk
tionausUben. Diese Art vermehr t si c h mehr und mehr. Die andere, di e beharrli c h in unserem tag
lichen Leben herumsteht, das HausgerAt, hat seine Form seit langem Uberhaupt nicht a ndern mUs
sen und wird a uc h noch in Ex emp lare n aus verga nge n Epochen mi t g r ossem Erfol g verwen de t. Ei n 
grosser Teil unseres Gewerbes be fass t sich nun zur Be friedi gung unserer Sent i menta l i tat unau f 
horlich mit der Uma nderung di eser Gegensta nde, und Ub er di ese Probleme wird debatt iert und 
Ze itschriften, BUche r, Ve r e ine und Ausste llungen sind dazu da . Es i st di e s das sogenannte Kunst
gewerb e , von dem immerhi n ni cht gel eugnet we rd en kann, das s e s e i n Haupt interesse der Me ns ch
he it bildet, da s e in be s chrankter ge istiger Wer~ von a llen erfas s t werden kann. 

Was aber auch heute noch nicht allgemein bekannt ist, ist, dass e in grosser Teil dieser Gegen
stande Uberhaupt nicht mehr existiert in dem Augenblick, da sich der moderne Rationalismus mit 
ihnen befasst. Rationalismus ist sehr relativ under hat in der l e tzten Zeit oft sein Gesicht 
verandert, was freilich auch mit den sich UberstUrzenden Ereignissen und Erfindungen zusammen
hangt. Kein Mensch kann weitergehend rationalistisch denken als es seine personliche Fahigkeit 
nach dieser Richtung zulasst. Wir erkennen das deutlich, wenn wir uns daran erinnern, welch ver
schiedenartige Gebilde in den letzten Jahren als neue Sachlichkeit aufgetreten sind. 

Es ist sehr l e icht, die Welt vom Kunstgewerbe aus zu reformieren. Das Kunstwerk braucht die 
Personlichkeit, die Erfindung, braucht die Idee. Das Kunstgewerbe braucht das alles nicht. Es 
braucht ein System, auf Geschmack und jene Art von Geschicklichkeit aufgebaut, die fast alle 
Menschen haben; e in jedes System, konsequent durchgefUhrt, wird eine gewisse Zeitlang seine 
Wirkung haben. Jeder Mensch, der sich mit verwendbaren Gegenstanden befasst, kann ein derarti
ges durchfUhren. Es wird hier nichts Neues geschaffen, sondern nur bereits Vorhandenes auf 
mannigfache Art abgeandert, dazu bestimmt, es dem Erzeuger oder Besitzer zu erlauben, s e inen 
s e hr personlichen Geschmack zu zeigen, worauf das Publikum grossen Wert legt. Der Mensch lasst 
sich lieber ein Raubmord vorwerfen als schlechten Geschmack . Und es ist klar, dass dieses Be
dUrfnis nach geschmacklicher Betatigung um so grosser ist, je weniger Moglichkeit vorhande n ist, 
diese innerhalb der Berufstatigkeit auszuUben, sich in diesem Sinn auszuleben und das GemUt 
zu befriedige n. 
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Kunstgewerbe wird heute in so grossem Masse betrieben, weil es sehr viele gebildete Menschen 
ohne Beschaftigung gibt und es immerhin eine wirklich eistige Arbeit verlangt, die (im gegen
satzetwa zu Buchhaltung usw) andauernd anregt und ohne besondere Begabung ausgefUhrt werden 
kann, also die ideale Beschaftigung fUr die gesamte Menschheit, die glUcklich ware, nichts al8 
Kunstgewerbe produzieren zu mUssen. Wer aber heute das geistig-fortschrittliche Publikum um 
seine Meinung darUber befragt, der wird zu seiner grossen Uberraschung horen, dass es gar ke i n 
BedUrfnis danach hat und dsss is durch nichts in seiner Umgebung in seiner personlich-individu
alistischen Eite lkeit gestort werden will. Man will und verlangt Sachlichkeit und Unpersonlich 
keit, um in diesem Rahmen seine eigene Person wirkungsvoll unterbringen zu konnen. Kun s tgew er·
b e wird gemacht um gemacht, nicht um verwendet zu werden. Und da es nun einmal da 
ist, wird es den Menschen aufgedrangt. Bei uns traditionslosen Menschen jUngerer Kultur, die 
Antiquitaten als unorganische Dekorations gegenstande verwenden mUssen, ist die Notwendigkeit 
da , fUr di ese im GefUhlsleben so wichtigen Dinge Ersatz zu schaffen. Es war schon das Zie l von 
Morris, dem Leben in asthetisch-japanischer Art Form zu geben, ein noch bestehendes Idea l, zu 
dem uns aber andere Wege fUhren als die seinen es war e n. Wir brauchen die Arbeit der von i hm 
bekampften Maschine sehr notwendig. Altes, was notwendig da sein muss, wird es immer in guter 
und schlechter Art geben, weil eben nicht alle Menschen Meister sind. Es ist darum sehr nUtz
lich, den Dilettantismus derart zu fordern, dass ein jeder i m Stande sein kann, sich auf der 
Grundlage unserer mechanisierten We lt dilettantistisch-geschmacklich zu betatigen, was hoffent
lich das Ende des heutigen Kunstgewerbetrubels sein wird . 

Der pathetisch tatige Mensch, der die sentimentale Umgebung braucht, will sich zu Hause von sei
nem Beruf aus ruhen und das Bewusstsein heben, dass sich hier jemand um ihn gekUmmert hat; ein 
Bewusstse i n, das be im Staubabwishcen beginnt und bei reicher Ornamentik endet. Diese bedeutet 
unbedingt fUr uns Ruhe, da si.e eine Uber das Notwendige hinausgehende, Ube rflUss ig spielerische 
Beschaftigung voraussetzt . Je reicher etwas geschmUckt i s t, desto ruh iger wirkt es, vorausge
setzt, dass wires lange genug anschauen konnen, denn wir haben das GefUhl, dsss ein jedes Ding 
in der Zeit des sich damit Befassens such vollstandig erfasst werden muss. Ein Wartes aal muss 
dem Durchlaufenden klar werden , e inen persischen Teppich sieht man nie zu Ende. Die Forderung 
nach Kahlheit wird auch namentlich von solchen gestellt, die ununte rbrochen denken oder es doch 
wenigstens konnen mUssen, die sich ihre Behaglichkeit und Ruhe auf andere Art verschaffen kon
nen .. Ihre Unterhaltung ist mejr geistig-variabler Art; sie haben BUcher und Bilder, die ihnen 
von befreundeten KUnstlern geschenkt wordne sind. Spielerische AusschmUckung ist in diesem 
Fall ni cht notwendig. Ein Bauernschreibtisch, ein gebogener Sessel, eine Arbeits l ampe genUgen, 
l aute r Skizzen zu Gegenstanden, di e aber als solche echt sind, wahrend alles Weiterarbeiten an 
ihnen ( Zweck und Ziel des Kunstgewerbes) auf das s~h~ · un-;cnte Gehl.et der Nachahmung und der 
Erinnerung fUhrt. 

Dieses Weiterarbeiten an fertigen Dingen ist aber eine unerschopfliche Tatigkeit, weil es der 
Variationen unendlich viele gibt. Hier setzte die moderne Bewegung ein und sagte: "Unsere Um
gebung hat sich merkwUrdigerweise nicht in gleicher organischer Art entwickelt wie unsere 
Kleider, Schiffe, Pfeifen. Das muss nachgeholt werden." Des Kunstgewerbe wird zum 
Problem. ( .•. ) Wir geben heute vor, des Ding an sich zu suchen; den Sessel an sich, den Tep
pich an sich, die Lampe an sich, Dinge, die es zum Tell sager echon gibt. Tatsachlich suchen 
wir aber die Beschaftigungsmoglichkeit mit ihnen. Und des hierfUr pradestinierte Publikum 
sollten eben jene Menschen sein, die diese Dinge, wie ihre Erzeuger selbst (wenn sie von an
dern sind) samt ihrer Problemstik ablehnen, weil sie sie nicht brauchen, wahrend die Ubrigen 
ihre GemUtsakkumulatoren natUrlich nicht von Problemen beschwert wisssn wollen. Und wir erle
ben den grotesken Fall, dass KUnstler oder wenigstens Bhnliche Ideslisten, die etwas selbst ab
l ehnen , andern dasselbe gegen ihr besseres Wiesen aufdrangen. Wer hier sagt: "Ich will dieses 
BedUrfnis fordern, um Menschen Arbeit zµ verschaffen und Geschafte zu machen" , ist ehrlich 
und hat mit seinem Gschnas den grosseren Erfolg. Der hat aber weder mit Kunst noch mit Proble
matik etwas zu tun. Wer braucht heute eine modern-kUnstlerisch-dekorierte Schnapsetikette ? 

Der moderne Mensch braucht Namen und Firma, allenfalls Ausstellungsmedaillen. 

Wer heute die moderne Architektur daraufhin ansieht, der wird staunen, was fUr Kniffe angewea
det werden, um der gepredigten Sachlichkeit zu entgehen und den geliebten Stil, sei es auch 
de r moderne, anwenden zu konnen, womit die verachtete Sentimentalitat befriedigt wird. Es 
ware viel klarer, wenn sie alle Stilarchitektur betreiben wilrden. Gewiss, die Saule, der Bo
gen, das Dach sind heute tot Formen; nicht mehr beseelber, aber gewiss nicht so vergessen, 
dass sie, die im klassischen Altertum die Entwicklung des europaischen technisch-denkenden 
Menschen mitbegrUndet haben, nicht organisch-traditionell mit ihm verbunden waren. Sie fallen 
nicht auf und sind verstandlich. Wer sie modernisiert, ist ein Dekorateur der slten Art, der 
dazu beitragt, eine tote Form zu erhalten - und er erweitert sie noch. Das ist eine problema
tische Beschatigung mit problemlosen Dingen. llnsere Mobel und unser Gerst haben mit den For
men des Hauses nichts mehr zu tun, weil sie zu anderen Zwecken anders gebaut werden. Wer die 
Formen der Architektur, gleichgUltig, der alten oder der neuen, auf sie Ubertragt, schafft in 
dem Geist, der Palastgesimse auf Kleiderkasten setzte. Unser Geist ist aber der, der jedes 
Ding in seiner knappsten und charakteristischen Form hergestellt haben will. 
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Der Maschine, die heute gottliche Ehren geniesst, werden taglich neue Formen als Opfer dar
gebracht. Da sie nichts anderes ist als ein Werkzeug, das alles machen kann, gibt es keine 
Form, die ff sie erfunden worden ist. Aber aus angstlichem ZartgefUhl fUr das geleibte Wesen, 
rUcksichtsvoll, es ja nicht zu Uberanstrengen, wird die gerade Linie, Zweck, Einfachkeit, Uni
formitat gelehrt mit dem geheimen Hintergedanken wieder durch die HintertUr zu den gleichen 
Antiquitaten zu kommen. ( ..• ) 
Wesentlich ist nicht die Grosse der aufgewendeten Mittel, sondern ihre Verteilung. Unser 
heutiges Leben ist reich genug, vieles Ubernehemen zu konnen, das wir nur gewohnt sind, wenn 
es auch aus einer frilheren Entwicklungsperiode stammt. FrUhere Menschen, raumlich eingeschrankt, 
mussten in allem modern sein. Man kann alles verwenden, was man verwenden kann. 
Was unbrauchbar wird, das wird von selbst abgestossen . Im Wagen des Achilles kann man heute 
ebenso wenig fahren wie in dem Napoleons; aber auf ihren dekorierten Sesseln kann man sitzen. 
Und wer denkt moderner: wer diese Dinge annimmt wie sie sind, oder derihren verganglichen Teil 
dadurch erhalt, dass er ihn modernisiert ? 
Im Jahre 1802 wurde das Rathaus van New York gebaut. Di e Nordseite erhielt im Gegensatz zu den 
Ubrigen Fassaden keine Marmorverkleidung, da man nicht glaubte, dass jemals hinter ihm noch 
Wohnhauser erbaut werden wUrden. Heute steht es am SUdende der Stadt . Das ist dae Schicksal 
unserer Reformer . Sie verteidigen sich immer nach rechts und wissen nicht, dass sie bereits am 
rechten FlUgel stehen. 
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Frank's idee van het woonhuis is dat de woning bij moet draaen aan het welzijn van de bewoner 
en dat deze het aevoel moet kriJaen dat hij thuis ta, dat er voor hem aezorad wordt . De bewoner 
moet in zijn woning tot rust kunnen komsn. 
Er is een verschil tussen woningen en gebruikevoorwerpen. Het huie moet vernieuwd worden, om te
gemoet te komen aan de nieuwe eieen van de bewoner. Gebruiksvoorwerpen beboeven niet perse een 
vernieuwing. 

Voor zijn woningen scbrijft Frank geen standaardinrichting voor. Hiermee onderscbeidt hij zich 
van de meeete archi tekten. 

In zijn streven naar een gelukbrengende woning zoekt Frank de oplossing onder andere in een ver
eniging van huie en tuin. Door middel van een inpandig terrae wordt een hoge mete van intimi teit 
verkr.egen. 
De slaapkamers zijn gericht op bet uitzicbt over bet Neckardal. Aan deze zijde heeft het huis 
een balkon over de volle lengte • De onteluiting van de kamers vindt pleats via een gang, die 
langs de achterwand loopt . 
De nadruk in Frank's buie ligt op de woon- en slaapv.ertrekken . Dienstruimtes en keuken krijgen 
minder aandacbt en minder ruimte.Vooral de zeer kleine, volledig met electriscbe apparatuur i n
gericbte keuken krijgt veel kritiek. 

De woning laat de bewoners veel vrijbeid wat betreft het gebruik . In dit opzicht is Frank ge
slaagd in zijn opzet. 
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Wie Bauen ? 

Es ist notwendig, dass Begriffe, Anschauungen, Gewohnheiten von Uberbleibseln aus vergangenen 
Jahrhunderten gereinigt werden; es ist notwendig, dass man einen klaren, eindeutigen Begriff 
vom Wohnen aufstellt. 

Das Haus ist oft Massstab des Wohlstandes, an dem ein BUrger den andern misst. Das Wohnhaus, 
einerlei ob Mietshaus oder Besitz, ist dasselbe, was bis vor kurzem das grosse Gemalde in brei
tem vergoldetem Rahmen was, oder ein Mabel mit Schnitzwerk oder Intarsia : Merkmal des Wohlstan
des. FUr den, der redlich und klar denkt, ist das Haus Gebrauchsgegenstand. FUr neunzig vom 
Hundert, fUr den BUrger ist es etwas anderes: es ist Reprasentation. Dahinter verbirgt sich der 
Sto lz, zu zeigen, was man sich leisten kann, das falsche Bestreben, einen anderen Menschen zu 
Uberbieten, noch grosser, prunkvoller und kostbarer zu wohnen als der Nachbar. Diese Einstellung 
dem Wohnhaus gegenUber, die in den Jahren der Kriegsgewinnler, den expressionistischen Spiele
r eien, e ine weite Entwicklungsmoglichkeit gab, ist heute Ursache der Zweispaltigkeit, die unsere 
Stadtvi ertel aufweisen. Diese zweispaltigkeit, die an Unehrlichkeit grenzt, weil sie einen Wohl
stand vorzutauschen versucht, der nicht da ist, steht der modernen Architektur im Wege. Moderne 
Ba uwerke konnen nur dort stehen, wo diese Zweispaltigkeit Uberwunden ist, wo jedes Ding nur ist, 
w~s es ist, und das in seiner reinsten, vollkommensten Gestalt. 

Das Wohnhaus hat immer, in jeder Gegend, in jeder Stadt, e inen eigenen Typus gezeigt, und zwa r 
darum , weil die vorhandenen Materialien, die Lebensgewohnheiten, verschieden waren. Der moderne 
Mensch f ahrt immer schneller von Ort zu Ort, Lebensgewohnheiten und Weltanschauung g leishen sich 
infolge des Verkehrs immer mehr aus, so dass di e Aufgabe des Wohnungsbaues ihren lokalen, pro
vinziellen Charakter verliert. Es ist notwendig, den neuen Charakter dieser Aufgabe klar darzu
ste llen. Zuerst muss dann dem Umstande Rechnung getragen werden, dass Wohnungsnot herrscht, dass 
Tausende von Familien keine Wohnung haben und als Untermieter eine demoralisierende Existenz 
fUhren. FUr Leute mit kleinsten Lehnen soll gesorgt werden; um dies zu e rmoglichen, um fUr wenig 
Geld kleine, gut brauchbare Haus er zu bauen, muss man zu einem ausserst gedrangten Haus ertypus 
kommen. Man wird dazu gezwungen, Gewohnheiten, Traditionen aufzugeben, einer okonom ischen Le
bensweis e zuliebe. Man muss lernen, auf den reprasentativen Cha rakter zu verzichten; man muss 
si ch daran gewohnen, Menschen nach anderen Massstaben zu bewerten als nach breiten Hausprofilen 
und kostbaren Materialien. Man muss seine AnsprUche einschranken , aber demgegenUb er hat man das 
Rec ht, fUr das ausgegebene Geld ein Hochstmass an Brauchb arkeit, an Bequem lichkeit zu f ordern. 

Di e Familie wird darauf verzichten mUssen, selber zu waschen, da di es ei ne ermUdende Beschafti 
gung ist und di e Hausfrau daran hindert, sich dem Manne und di e Kindern zu wi dmen und Interesse 
an anderen als alltaglichen materiellen Sorgen zu hab en . Das Waschen kann mit Maschinen billiger 
und sobal d in diesem Geschaftszweig die Konkurrenz starker wird, mit aus serster Sorgfalt und 
f ast ohne Verschleiss e rledigt werden. Es kommt noch die sehr erheblich e Baukostenersparnis hin
zu, wenn WaschkUche und Trockenraum wegfall en konnen. Die bis h eute fast allgemein geforderten 
Kellerraume s ind ebenfalls zum gr ossten Teil UberflUssig und stehen, obwohl sie die Baukosten 
bedeutend erhohen, fast immer leer . Zudem soll man be denk en, dass, je weniger a ltes GerUmpel 
aufgespeichert wird, der Abstellraum desto klein er ist. 

Di e Arb ei t im Hau se soll besc hrankt werden, das heisst di e Zahl der Staubwinke l, der Raumli ch
ke iten, der Mabel soll ger inger we rden . Der Haushalt wird s o ei nfach wie moglich ges ta ltet , die 
StUtze nach Mogli chkeit UberflUssig gemacht . Samtliche Arb e iten , we l c he, statt in jedem e inzel 
nen Hau shalt ei nz e ln, in eine r Anstalt fUr mehrere Familien gemeins am gemacht werden konnen, 
mUssen aus dem Haushalt verschwinden. Heutzutage backen wir uns ni cht mehr j e de r das ei gene 
Brot . Wir werden in FUnfzig Jahren auch ni ch t mehr waschen, Ap fel torten backen, Nudel n bereiten , 
oder GemUse und Obst fUr die Wintermonate einmachen . Wir werden das nicht mehr tun, aus dem ein
fa chen Grunde, weil es sehr unokonomisch sein wird. Unsere Wohnungen werden bescheiden, der 
Wirtscha ftsteil auf das Unumgangliche beschrankt sein. 
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Schranke mit heutzutage unentbehrlichem KUchengerat werden UberflUssig sein. Dann werden wir 
wahrscheinlich einsehen, dass die vom Hausfrauenverein aufgestellten Normen fUr die KUchenein
richtung auf en jetzigen Lebensgewohnheiten aufgebaut sind, wo die Frau sich noch soviel als 
moglich selbst bereitet. Wir ernten schon lange nicht mehr unser Getreide, schlachten nicht 
mehr unsere Kuh und fangen nicht selber unsere Fische, um uns und unsere Familie zu ernBhren, 
ebensowenig sie wir uns noch an einem Handwebstuhl abqualen. Arbeiten, die ehemals zu jeder 
Hauswirtschaft gehorten, konnen jetzt in dazu besonders errichteten Anstalten fUr viele familien 
gemeinsam erledigt warden, was eine bessere, fachm!innische Behandlung und bessere AusnUtzung der 
Apparate ermoglicht. Die Arbeit im Hause und also auch im Wirtschaftsraum sollte auf ein Min
destmass reduziert werden. 
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De drie woningen die Mart Stam bouwt tonen in eeeentie de lineaire uitbreidbaarheid van het 
voorgeatelde woningtype. Hoewel het ontwerp op het niveauverechil ven het grondatuk inepeelt, 
maakt de hoekwoning, waarin de tuinkamer 'naast' de woning is geplaatet, duidelijk dat dit ook 
meteen eieen stelt aan het grondetuk van de eiedlung die met dit type bebeouwd zou moeten worden. 

De woningen hebben geen 'vale' repreeentatief karakter, zijn slechts 'gebruikamiddel'. De ratio
naliteit van de konstruktie bepaalt het vlakke gevelbeeld, waaraan het interieur niet af te le
zen ia. Zie hiervoor het raam van het toilet op de beganegrond en de van de gevel teruggelegde 
slaapkamer. 

Mart Stam streeft door middel van schuifwanden, gordijnen en open trappen naar minimalisatie van 
de cirkulatieruimte. En hoewel in zijn teksten de woningnood van de arbeidere onderkend wordt, 
ontwerpt hij hier zeer ruime woningen die ook elk een studeerkamer bevatten. 

De konstruktie is een met slakstenen volgemeteeld staalskelet dat vervolgene afgestuct is. De 
vlakke gevel ontetaat uit de poging een zo economiech -lees goedkoop- mogelijke woning te 
krijgen. 
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TERRA SSEN AM HA USE 

Das gr oss te Bauelend best eht in den bisherigen Massen-Mietshause r n der gr ossen Stadte . Die Ubel
stande sind bekannt: FUn fgeschossige Hauser mit tiefen Sei ten- und QuerflUgeln um enge Hofe. -
Es ist kein Wunder, wenn solche Wohnungen Krankhe its herde darstellen. Das i dea l e ine r gesunden 
Wohnung is t natUrlich das k l eine Einfamil i enha us mit Garten . Aber wenn ma n bede nkt, dass nach 
Goecke drei Viert e l bis vier FUnftel der Einwohner Berlins suf Kl e inwohnungen angewiesen sind, 
so wird man zu der Uberzeugung gel angen , dass - bei aller Anerkennung der SiedlungsfUrsorge -
doch auch das stadtische Mietshaus nicht zu umgehen ist. Es ist darum di e Aufgabe, sich bei dem 
Kleinwohnungsbau auf beide Aus fUhrungsarten e i nzustellen. 

Ich habe schon vor Jahren versucht, e in Etagenhaus zu konstruieren, das geeignet sein konnte , 
den Hauptvolkskra nkheiten vorzubeugen oder di e Heilung zu begUnst i gen. 

Bei dem von mir projektierten "Terr assenhaus" handelt es s i ch um e i n Kong l omerat von e ingeschos
sigen , zwei -, drei-, und viergeschossigen Hausern, die s o ineinander hineingeschoben sind , dass 
immer das flach e Dach des niedrigen Hauses die Terrasse bildet fUr das dahinterliegen de hohere 
Haus. 

Durch die Anl age solcher Hause r, die l ichthofe vermeiden und die durch die Moglichkeit der ve r
schmalerten Strasse keinen wirtscha ftlichen Nachte il bi eten , wUrde den drei . grossen · Feinden der 
Volksgesundheit entgegengearbeitet werden konnen : erstens soll durch den dauernden Aufenthalt 
bei Tag und Nacht in fri scher Luft auf den Terrassen den an Tuberkulose l e idenden oder dazu 
neigenden Personen ein Heilmittel zuge fUhrt werden , zweitens soll durch das Hinausbringen der 
Sauglinge und Kinder auf ne ben der Wohnung gelegene Freiplatze der Kinderste rblichkeit in den 
heissen Monaten entgegengearbeitet werden, und drittens sollen durch das Abtrennen der einze lnen 
Schlafstellen mittels Scherwanden Ansteckungsgefahren, die der grossstadtis che Verk ehr leider 
mit sich zu bringen pflegt, vermieden werden. Dies si nd die Vorteile in hygienischer und sit tli 
che r Beziehung, das asthe ti sche Moment sol che r Terrassenhauser ist bei ausserster Einfachheit 
der Gesta l t ung nicht zu verkennen , da durch die Vor- und RUcksprUnge e in ma l erisches Bild fUr 
die Hauser gewonnen wird, das selbs t durch das Trocknen von Wasche , das Aufstellen von Schirmen 
und Sonnenschutzdecken ni cht beeintrachtigt wird, sonde rn im Sinne des gesamten Organismus des 
Hauses begUnstigend in Erscheinung tritt. 

Diese oben angefUhrten Gesichtspunkte waren bei meinem Etagenhaus auf der Werkbundausstellung in 
Stuttgart ein leitendes Motiv. Es ist wohl klar , dass nicht immer und an allen Orten si ch das 
erste Ideal verwirk lichen l asst. Ist doch Architektur Organisati on und entsteht aus dem Zus am
menwirken vielseitiger und manni gfal tiger Krafte. Wenn schon die bauende Behorde mit den zu 
verwendenden Mitteln r echnet, so sind ebensowohl die Lebe nsart wie die Daseinsgewohnh e ite n de r 
Bevolkerung jener gegend, fUr die Hauser gebaut werden , von massgebender Bedeutung . So wird e in-
mal dieses, ein andermal jenes prinzip, das nutzbringend erscheint zur Anwendung kommen, immer 
aber wird dahin ges trebt we rden, einen einleuchtenden Vorteil den veralteten Methoden gegenUber 
zu erzie l en . 
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Behrens heeft drie methodes waarmee hij,middels zijn gebouw,de volksgezondheid wil bevorderen: 
het aanbrengen van een terras,mogelijkheid tot het aanbrengen van scheidingswanden in de slaap
kamers,en het verkrijgen van een goede warmteisolatie . 

De plattegronden beschouwend valt op dat die zeer klein bemeten zijn.De cirkulatieruimte is tot 
een minimum beperkt,wat tot gevolg heeft dat in een aantal gevallen slaapkamers vanuit de 
woonkamer ontsloten moeten worden. 

Wat Behrens bouwt is eigenlijk een kompromis.In een eerder stadium heeft hij een ontwerp ge
maakt voor een terrassenhuis,dat gelijkmatig van opbouw was.Door de situatie gedwongen ontstaat 
er een geforceerd overblijfsel van zijn oorspronkelijk konsept,wat ondermeer tot gevolg heeft 
dat de woningen, en hun terrassen,onderling nogal verschillen in grootte en aantrekkelijkheid. 

Op het dakterras zou een tuin aangelegd moeten worden.Dit omdat de groenvoorzien i ngen,die 
weliswasr in de stad aanwezig zijn maar ver wag liggen,dichter bij huis te halen. 
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Zur Situati on 

Der durch die Stuttgarter Ausstellung dargestellte Zus t and des Wohnproblems is t nicht das Er
gebnis einer plotzl i chen , aus dem Boden ges t ampften neu en Erkenntnis, sondern eine der sporadi
schen Verwirklichungen aus einer bisher fast nur i n die Ze ichenschranke verba nnten fli essenden 
Entw i cklungsreihe. 

Diese "fliessende" na tUrliche Entwicklung ist durch den Krieg gewaltsam unterbrochen. Anstatt 
de r frUher Ublichen, durch das Leben selbst gereg elten Methoden sind nach dem Krieg eine Art 
Zwangsmethoden e ingefUhrt, die der We iterentw icklung des Bauens sicher nicht forderlich gewesen 
sind. 

Der Einfluss dieser Unte rbrechung des natUrlichen Weges darf hi er kurz im Hinblick auf das 
Wirtsch aftlich, Technische und Geist i ge ge ze i gt werden. 

Die wirtschaftliche Lage fUhrte infolge der notwendigen Zusammenfassung zu einer grosszugigeren 
Behandlung der Bebauungsplanung ; man l e rnte a ns tatt in GrundstUcken in Baublocken und sogar in 
Stadtvierteln zu denken - und anderersei ts geleichzeitig zu weitgehender Beschrankung in der 
Grundrissplanung . 

Im Grunde genommen ist beides, Gesamtplanung und Grundrissplanung; gleich hemmend fUr eine na
tUrliche und freie Entwicklung gewesen. Be i der Bebauungsplanung wurde nicht bejahend an das 
Eigenlebendige des Stadtorganismus angeknUpft, sondern ein Stadt-Land-Kompromiss geschlossen; 
die Grundrisspl anung hat zu einer unnatUrlichen Verengung und kUnstlichen Anspruchsl csigkeit 
gefUhrt. 

Aus wirtschaftlichen GrUnden i s t e in Herausfinden aus dieser unnatUrlichen Verengung der Wohn
form oder eine qualitative Steigerung dieser Wohnform innerhalb der nun einmal gezogenen Grenz
en schwierig zu bewerkstelligen, kann doch sinnvolle Besc hr a nkung auf qualitativ e r Grund
lage erst die Folge eines Ubermasses, e iner Sattigung an Qualitat sein. 

Zu e inem Grade von Sattigung, der zu einer Wendung zwingt, hatte die Entwicklung im Wohnwesen 
bis zum Ausbruch des Krieges bereits ge fUhrt . Der umfang e iner erheblichen Anzahl von Wohnungen 
war schon derart gewachsen, dass bei halber Grundrissflache, jedoch unter Aufwendung etwa der 
gleichen kosten, weit zweckdienlicher Anordnungen wirtschaftlich tragbar und technisch durch
fUhrbar gewesen waren. (Die Entwicklung des Schiffbaues zum Bei s piel, die natUrlich wirtschaft
lich van noch weitgehenderen Voraussetzungen ausging, kann immerhin als Massstab der Moglich
ke iten einer Bauveredelung ge lten.) 

Di ese natUrliche wirtschaftliche Entwicklung zur Zweckdienlichke it und Qualitat hin ist unter
brochen, und es l euchte t e i n , dass es schwer ist, si e auf Grund der in der Nachkriegszeit ge
schaffenen Wohntypen neu in Angriff zu nehemn. 

Die gleiche Unterbrechung erlitt die "fl iessende Entwicklung" hinsichtlich des Technischen . 
Ware diese Unterbrechung nicht eingetreten, so hatte der natUrliche Wettbewe rb auf de m freien 
Markte di e bauwirtschaftlichen Betri ebe auf Entdeckung und Untersuchung neuze itlicher Baumetho
den von selbst verwiesen. Zu einer f ortschrittlichen Leistung in diesem Sinne hat es nach dem 
Kri ege nur in geringem Um f ang kommen konnen, da die hierfUr verfgbaren Triebkrafte anstatt mit 
diesen Dingen, mit denen der Konsolidierung der finanziellen Fragen voll und ganz beschaftigt 
war en . Dag Geld, die mit dem Gelde verbundenen "Bezi ehungen" und, rUckwirkend, die Kontrolle 
durch die Inhaber des Geldes oder der Beziehungen erhielten eine so Uberragende Bedeutung, dass 
die Beschaftigung mit Fragen de r technischen Entwicklung a ls mit "problematischen" Dingen fast 
vollig unterblieb. 

Auch hier erscheint die Wiederaufnahme des "laufenden Fortschritts" nur unter Beseitigung viel
facher Hemmungen moglich. 
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Drlttens und schliesslich 1st 1nfolge dieser Unterbrechung einer natUrlichen Entwicklung -
da man sich l1eber einer sicheren Mittelmaesigkeit bedient - auch der vorwartsstrebende Archi
tekt ausgeschaltet. Er 1st von der praktiachen Mitarbeit abgedrangt und erschopft sich in Theo
ri en . (Und da die praktische Arbeit den Architekten ja auch erst die wirtachaftliche ~glich
keit zur eigenen Lebensgeataltung geben kann, fehlt ihnen die Moglichkeit des Experiments auch 
in der eigenen Wohnung.) 

Die Notwendigkeit einer neuen Einstellung zur Familie, zu den Hauaangestellten, die Souverani
tat des Menschen Uber Dingliches, die im Entstehen begriffenen Anderungen im Gemeinschaftaleben 
sind Probleme, deren Entwicklung gleichlaufend mit denen der Entwicklung einer neuen Wohnform 
sind, und sie sind es wert, nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch praktisch angegriffen 
zu werden. Die Stadte heben sich diesen Aufgaben wenig oderfaat gar nicht gewachsen gezeigt . 
Um so notwendiger ist auch auf diesem Gebiet des "Geistigen" die Wiedereinschaltung der nsttir
lichen Entwicklung. 
Dass Krafte, fahig, eine dem Leben nahe Entwicklung zu fordern , trotz mangelnder UnterstUtzung 
- gewissermassen unter Ausschluss der Offentlichkeit - noch am Leben, am Werke sind, das aufzu
zeigen scheint mir Sinn und Zweck der Ausstellung der Stadt Stuttgart. Und ehe diese Krilfte 
nicht stlindig mit den alltaglichen Aufgaben verbunden eind, ware es zu wUnschen, dass in KUr
zester Zeit und weitem Umfange weitere Ausstellungen den "neutralen" Boden fUr neue Versuche 
hergeben wtirden. Leider scheint dies im Augenblick die einzige Form zu sein, Lokalinteressen 
zu Uberwinden und die Verantwortung von Personen auf Ideen abzuwalzen. Dem Laien muss 1m Hin
blick auf diese Aussellung gleichzeitig gesagt werden, dass die Form der Ausstellung insofern 
von der gewohnten abweicht, als keine Spitzenleistungen, sondern Formungen aus einer bisher 
fast nur theoretischen entwickelten Reihe gezeigt werden eollen, fUr die"entgUltige" Form noch 
nicht abzusehen ist und deren vorhergehende Versuchsstationen dem Laien kaum noch bewusst ge
macht werden konnen. 

Das Haus 33 ist aus Freude am Spiel mit neuem Material und neuen Forderungen an den Raum gewor
den. 

Das Organisatorische eines WirtschaftflUgels, das Kabinenhafte des Schlafnutzraumes, die Ver
bundenheit von Irinen- und Aussenraum, dieMoglichkeit des Einanderzuwendens und Voneinanderab
wendenB im Wohnraum sind Ausgangspunkte fUr die Gestaltung geweeen . 

Allzu viel Typisiertes findet der Betracnter nicht. Das "Vielfaltige" im "Eigenheim" wird Norm 
erst bei serienmassiger Herstellung. Das Ganze will keine Erftillung sein, sondern nur Schritt 
unter Schritten. 
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De nieuwe woning moet volgens Scharoun de mogelijkheid in zich hebben om zowel bij elkaar als 
in afzondering te kunnen zijn. Volgens Scharoun kan standaardisatie pas dan optreden als de 
architekt de juiste woonvorm gevonden heeft. 

De woning is naar funktie ingedeeld in; woon-, slaap- en huishoudelijk deel. Met daze delen 
maakt Scharoun een plastiek door middel van rechte en ronde vormen. De ronde vormen omslui
ten ook de tuin, waardoor deze bij het huis betrokken· wordt. Kleur wordt gebruikt om de 
plastiek kracht bij te zetten. De noordwanden van het slaap- en woondeel zijn arijs. Dezelf
de kleur hebben de muurdelen tussen de vensters en de ingang. De onderzijde van de terras
overstekken zijn roodbruin, waardoor hun hoogte onbepaald wordt. De qverige wanden zijn wit. 
De kozijnen zijn donker. 

In het interieur komt de roodbruine kleur terug op het plafond van de woonkaAter. Hier accen
tueert zij de as van de woning. De oostwand van de werkhoek is tevens roodbruin. 

De woonruimte is opgedeeld in eet-, zit- en werkhoek. Eet- en zithoek worden naast een niveau
verschil gescheiden door de plaatsing van buffet en bank, alsmede door de kolom en de rood
bruine kleurvlakken op het plafond . De keuken is van de eethoek gescheiden door middel van een 
kastenwand. Boven bevinden zich de slaapkamers die allen uitkomen op een groot terras. 

Om zijn ontwerp te realiseren maakt Scharoun gebruik van staalskeletbouw, ingevuld met houten 
panelen. De kolom· in de woonruimte is de enige verwijzing naar dit skelet. Qua kubiekemeter
prijs is de woning van Scharoun de duurste· van de gehele Weissenhofsiedlung. 

kelder 

zuidwestgevel 

zuidoostgevel 
--- ---·------------

1 woonkaa..coL 
2 slaapkamer 
3 werkkamer 
4 eetkamer 
5 keuken 

I> hal/entre:.: 
7 blldkamer 
8 toilet 
9 waskeuken 

10 bijkeuken 
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I I droo&ltamer 
12 voorraadk1aer 
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14 terras 
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eerste verdieping 
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19 ber1in1 
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STEDEBOUWKUNDIGE ACHTERGROND 

Om de betekenis van de Weissenhofsiedlung als stedebouwltundig objekt te kuoneo inschatten, is het 
van belang de situatie waarin de grate duitse steden zich in het begin van deze eeuw bevondeo, en 
tevens de ootwikkeling naar die situatie, te onderzoeken. 
Met name zal het begrip 'siedlung' aan eeo nader onderzoek warden onderworpen. 
Uit de analyses omtrent de Weissenhofsiedlung zal blijken dat er niet alleen twijfels ZlJD over 
de 'toegeschreven' eenheid van de deelnemende architekten1 maar dat zelfs de WeiBSenho!.siedlung ______ .. 
als geheel een gezamenlijke stedebouwkundige opvatting mist. Of, om met de woorden van Soda Kasen 
te spreken: "De Weissenhofsiedlung is een kunstwerk': een k<Dpositie van volumes van de hand van 
Mies van der Rohe en als zodanig geen vooropgezette wijk. 

De afwezigheid van een eenduidige uitspraak ten aanzien van de stedabouwkundige problematiek op 
de Weissenhofsiedlung, moet in een dialectische verhouding tot de 'Eioheitlichkeit' ervan 1ezien 
warden. Dit in tegenstelling tot de traditie van de siedlungen van Kay in Frankfurt en die van 
Wagner in Berlijn, waarbij sprake is van het zich oplossen van het architektonisch objekt. 
Sommigen zagen in de Weissenhofsiedlung geen bouwvoorstellen maar ean nieuwe woonopvattin1, die 
niet slechts het afzonderlijke huis, maar tevens het gehele 1tadsbeeld zou veranderen. 

Tafuri• Ontverp en utopie Tafuri wijst dan ook terecht op het anti-stedelijke van de aesloten economie van de siedlun1, 
naar het model van de dorpsgemeenschap gebouwd, en het onvereo1en van de siedlung om de stad in 
zijn 1eheel te reorganiseren. 

Vanaf het moment dat in de meeste steden in Europa de vestingwerken verdwijnen -in Duitsland is 
dit al vanaf 1820- kanen de architekten/stedebouwers in aanrakin1 met een nieuw fenomeen: huizen 
bouwen voor grote groepen mensen op een nog niet ingericht terrain. In Frankfurt bijvoorbeeld i• 
de stadsplanning tot aan het begin van de 201te eeuw no1 zaar e1theti1ch. Het liberali1me en indi· 
vidualisme viert hoortij met als gevolg dat ruim op1ezetta woonbuurtan ontataan. Aan het einde 
van de 19de eeuw slaat echter de grondspekulatie toe. De apekulanten verkavelen de nieuwe woon
wijken zo optimaal mogelijk, zodanig dat ze de maximale hoeveelheid kavels ter beschikking krij
gen. Dit impliceert vierkante bouwblokken, die vrijwel geheel zijn vol1ebouwd met daartussen vrij 
brede straten. De binnen in deze blokken liggende huizen moeten hun licht bianenkrijgen via de 
slechts sporadisch aanwezige lichthoven. In vele kamers moet gedurende de hele dag kunstlicbt 
branden. 
Architekten, zoals Ernst May, warden rond 1920 geconfronteerd met deza bestaande uitwassen van de 
spekulatie, het vele asfalt en de brede huizenfronten als triomf over de mens, wiens woning vordt 
vergeten, Zij zoeken naar alternatieven voor deze mensonwaardige toestanden. 

Dao neue Fraoltfurt, 1927 Het antwoord dat May geeft is dat 'de sociale wetenschap zich moet richtan op het gezond houclen 
van de mensen.' Hij wil grote en brede groenvlakken de atad intrekken. De atad lost zich op en 
haar centrum wordt verder genegeerd, an zodoende van de goedkope iirond om de stad heen te kunnen 
profiteren. 

Tafurit Daleo: Modem 
Ar chi tac tu re 

'B.Tait', FoTUm 6 

De europe&e ~:·ad stapt al8 nitk0Dl8t van het 19de eeuwse kapitalistische &yateem de 20ste eeuw 
binnen. De tuinsteden in Engeland, zoals onder andere Unwin die in zijn theorien beschrijft vor
men wel een alternatief voor de reorganisatie van stedelijke strukturen, maar leggen geen link 
met nieuwe architektuurtalen. Voor Unwin was planning bedoeld ala gereedschap om de ziekten uit de 
stad te halen, om de 'laisser faire'-politiek van de voorgaande jaren te corrigeren. Ernst Hay 
brengt in Frankfurt de link met de architektuurtaal voor bet eerst i:.t stand. 
May heeft kontakt~_g~had met Unwin in Enge land. Daar leerde hij de tuinstadgedachte in zijn meest 
vergevorderde vorm kennen, 

Het Duitsland van na de oorlog kende een grate economische crisis. De inflatie was zeer hoog. 
Het Dawes-plan in 1924 bracht geld van de Amerikanen in het land. Hierdoor kon de duitse indus
trie zich gaan monopoliseren. De vakbond ADGB en de politieke partij SPD stelden zich als doel 
goedkope huizen te gaan bouwen voor de arbeidersbevolking. Hun politiek wa1 erop gericht de 
privebelangen uit de bouwsektOl" te halen om zo de stad te kunnen controleren. De woning moest 
een sociaal goed warden en geen consumptiegoed. 

In Berlijn, waar Martin Wagner en Bruno Taut werkzaam waren, kun je stellen dat deze opzet goed 
gelukt is, evenals in Frankfurt, waar Ernst May werkte. Hier komen de vakbonden en de soc.iaal
democratische beweging tot maximale ontwikkeling. 
Onder leiding van Bruno Taut komen in Berlijn talloze siedlungen tot stand. Voordat Taut mee zou 
werken aan de Weissenhofsiedlung, schreef hij reeds in 1920 'die Auflosung der Stadte'. l!it was 
een utopisch manifest, waarin Taut de mening naar voren bracht dat men een agrarisc.he levensw;jze 
moest gaan volgen. Het plan voor Gross Magdenburg uit 1922 kan in dit kader verklaard warden. 
Taut's onwerkelijke anarchistische dromen omtrent het oplossen der steden kwam tot uitdrukking 
in romantische, expressionistische ontwerpen. In 1923 ziet hij Berlage plan voor Amsterdam-Zuid. 
Zijn enthousiasme hierover verklaart wellicht zijn afkeur voor de latere CIAM. 
Taut ziet de nieuwe stadsuitbreidingen als de integratie van stad en land onder nieuwe produktie
verhoudingen. De 'Siedlung'opent de stad een geeft daardoor weer lucht en plastiek. 
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In 1921 maakt May een theoretisch model voor de uitbreiding van Breslau. Vijfentwintig kilCJllW!!ter 
ver van het centrum van de stad maakt hij residenties met een metropole organisatie. Het totaal
plan voor Frankfurt heeft dezelfde strekking. De voorgestelde siedlungen, die hier tussen 1925 
en 1930 gebouwd warden, zijn van eenzelfde strekking als de anglo-amerikaanse urbanistieke prak
tijk. Er warden nieuwe woongebieden opgezet, gekoppeld aan de vormen van de avant-garde. De 
architektuur wordt geconfronteerd met de natuurlijke omgeving. In het nieuwe model voor de stad 
wordt door middel van een infrastruktuur het hart van elke siedlung verbonden met het hart van 
de stad. Volgens het amerikaanse model warden de afzonderlijke gemeenschappen met de natuur ge
integreerd, maar nu zijn de bewoners arbeiders. Met deze theorie wordt de 19de eeuwse stadsver
nieuwin~ ten faveure van spekulatieve doeleinden afgewezen. Voorop staat het 'trabanten-principe' 
het idee dat de stad verdeeld is semi-autonome kernen, verbonden met een stad van sociale rust, 
de zogenaamde satelietstad. In de siedlung moet orde en rust heersen in tegenstelling tot de 
grote stad met haar chaos en konflikten. Frankfurt wordt tegengesteld aan het Pari,js van HaussmAn 
en tegengesteld aan de afgescheiden stad van de \EA. 

In de siedlungen van May warden huizenrijen en laagbouw geprefereerd oar:lat men via de woonkamer 
een verbinding met de tuin moet kunnen hebben. Oeze eensgezinswoningen zijn echter wel duur, zo
dat men voor de · laagstgeklasseoerden onvermijdelijk meergezinshuizen moet maken. May zegt, dat 
deze hu1zen nooifdekwalrtliit--van de -eengezioswonrtlg -zui.fetl kunnen vervangen. Als tussenvorm 
warden ook twee- of viergezinshuizen in relatief lage bouw ~emaakt. 
Door de bijzondere stedebouwkundige situering in rijen, waardoor de vrije blik gewaarborid is, 
kunnen deze meergezinshuizen nooit met de huurkazernes oude stijl vergeleken warden. De huizen
rij was uitgangspunt vanwege de bezonning. Door aan weerszijden van de straat rijen te maken, 
moet je de verschillende oplossingen voor de woningplattegronden maken. Mart Stam, die ook een 
siedlung bouwt in Frankfurt lost dit probleem op door het trappenhuis en de badcel verwisselbaar 
te maken, terwijl hij de begane grand een halve verdieping optilt. De woonkamer kan in beide ge
vallen op de gunstige zonkant blijven zitten. Maar May stelt dat de gelijkwaardigheid van alle 
huizen al ken ln reikt kan warden door enkelrijbebouwing in te voeren. Dus aan elke straat een rij 
zodat alle woningplattegronden hetzelfde kunnen zijn . De siedlung Tornowgelande en de niet-uit
gevoerde siedlung Goldstein kennen deze opzet. In dit verband is het belangwekkend wat Stam en 
Oud een paar jaar daarvoor op de Weissenhofsiedlung neergezet hebben. 

, 1· ' .,., - _ )o 
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leuvolo: Geechiedea.h 'HD 
de 80dera.e architectuur 

Reech, interviauv 1983, 
leinfelden 

Taf'url1 Modern archit•cLurie 

In tegenstelling tot andere siedlungen van dezelfde tijd werd de Weissenhofsiedlung niet gevormd 
door herhaling van een bouwtype, maar toonde zij voorbeelden van verschillende prototypen, met 
als doel de vergelijkingsmogelijkheid. Als zodanig neemt de Weissenhofsiedlung een bijzondere 
plaats in in de hiervoor geschetste ontwikke lin~ 
Er zijn binnen het plan drie gebouwtypen te onderscheiden, te weten de eengezinswoning, de rij
tjeswoning en het appartementenblok. De twee appartementenblokken liggen aan de hoogste rand en 
kontrasteren met de lagere bebouwing. Er werd geen voorkeur uitgesproken voor een bepaald type. 

In zijn plan voor de Weissenhofsiedlung bracht Mies van der Rohe enkele theoretische principes 
van de nieuwe architektuur in praktijk. Hij ordende de gebouwen onafhankelijk van de straatlijn 
en creeerde een scheiding tussen auto-en voetgangersverkeer, al wordt dit laatste in zijn uit
einde lijke plan nauwelijks meer duidelijk. 
Benevolo prijst deze opzet van Mies, juist om de harmonie 4ie is bereikt tussen de verschillende 
gebouwtypen en ziet het als voorbeeld van de nieuwe manier van !even, die niet uit de op zich
zelf staande woning, maar uit het gehele stedelijke toneel bestaat. 
Alhoewel Mies van der Rohe zegt dat hij terwille van de artistieke prestatie de architekten geen 
voorschriften heeft opgelegd, duidt Hilberseimer op afspraken over het toepassen van het platte 
dak en de witte kleur, waarbij hij ten aanzien van het laatste opmerkt, dat Taut zich hieraan 
niet gehouden heeft. Maar oak Le Corbusier en Stam passen kleur toe. Bodo Rasch zegt zelfs dat 
Mies het platte dak voorschreef om het chaotische beeld van de oude stad met al zijn verschillen 
de dakvonnen tegen te gaan. Volgens Schneck had de stad Stuttgart de opgave gesteld een woning 
te ontwikkelen, die schakelbaar was tot rijen. Schneck maakte hiervoor een schematische platte
grond, die hij uitwerkte tot het uiteindelijke ontwerp van een vrijstaande woning op de Weissen
hofsiedlung. 
Uit deze al dan niet officiele voorwaar1e wordt wel de dualiteit van de Weissenhofsiedlung duide
lijk: aan de ene kant is het zelf een wijk, aan 9e andere kant is het een coni>inatie van een aan
tal uitsneden uit verschillende stedebouwkundi~e plannen. Dit zou de reden kunnen zijn dat de 
Weissenhofsiedlung volgens Tafuri in vergelijking met het werk van Wagner en May een 'organische 
konseptie' mist. 

De Weissenhofsiedlung is geen siedlung in het kader van het beschreven 'trabantenprincipe' 
waarbij de standaardeenheid volgens een kettingproces tot blok en uiteindelijk tot siedlung wordt. 
Het geef t naast de vrijstaande huizen in laagbouw oak voorbeelden van hoe de bebouwing anders 
dan in een trabantenstad eruit zou kunnen zien. 
De Weissenhofsiedlung vertoont wel sporen van de trabantenstad, en met name van de siedlungen die 

_later in Frankfurt worden gebouwd. Het zijn Mart Stam en J.J.P. Oud, nota bene de enige twee 
Nederlanders in het gezelschap, die in de Weissenhofsiedluu4 voor het eerst in de nederlandse 
traditie strokenbouwblokken neerzetten. Tot dan toe heeft Oud de volgende werken gerealiseerd: 
Hoek van Holland -1924/1927, Kiefhoek -1925/1929, Tusschendijken -1920 en Oud Mathenesse -1922/ 
1923. Deze uitgevoerde projekten zijn aile varianten op het gesloten bouwblok. Avantgardisme en 
stedelijke realiteit blijken tot dan toe nog onverenigbaar. Mart Stam's groepje huizen zijn 
uberhauot een eerste weerso 2lin2 van zijn stedebouwkundisi;e ideeen. 
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--- ·- · . oe door Stam en Oud toegepaste stroke-nbouw is oorspronkelijk een typisch duitse bouwvijze. Het 
'ideale' type is de woning waarvan de toegang aan een voetpad ligt. Dud's plan voor de Weissen
hof sluit hierbij aan. Stam's voorstel wijkt hier enigszins van af. Hij maakt een specifiek 
nederlandse variant. De huiaen van Stam zijn eengezinswoningen, die afwisselend door een voet
paden een straat warden ontsloten, terwijl de huizen toch steeds hetzelfde zijn ingedeeld. 
Je krijgt een afwisseling van binnenruimten en s traatruimten. 
In samenwerking met Merckelbach ontwerpt Stam de siedlung Hellerhof in Frankfurt volgens een 
vergelijkbare opzet, echter nu met etagewoningen. Elke woning is met de auto te bereiken. De 
positie van het trappenhuis binnen het blok kan verschui~n zonder dat het invloed heeft op de 
plaats van de woonruimte. In principe zijn alle woninaen op de Hellerhof op de zon georianteerd. 

Architoktuur •• planina, De woning wordt hierdoor op een voor de strokenbouw ongebruikelijke wijze losgekoppeld van de 
'd• •ora ven do horholins' verkaveling. De woningtoegangen liggen in tegenstelling tot de Weissenhof weer allen aan de 

straat, waarmee opnieuw het traditioneel nederlandse binnenterrein ontstaat. Hen noemt dit 
straatstrokenbebouwing, een korrektie op het langgerekte ondiepe bouwblok van de hollandse ste
den waarbij de kopbebouwing is weggelaten. De duitse strokenbouw lijkt aan te sluiten bij de 
huurkazerne. Hierbij liggen de toegangen van de woningen aan achter elkaar gelegen haven. De 
verschillende principes van de woningontsluiting van de strokenbouw houden op deze manier 
verband met de ontsluitingsstruktuur van de traditionele bouwblokken waarvan ze zijn afgeleid. 
Oud,Stam en Schneck lieten als enigen hun plannen voor de Weissenhof vergezellen van stedebouw
kundige voorstellen. 
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Naast deze architekten, die een stedebouwkundig plan als achtergrond hadden, Z1Jn er een aantal 
die zonder stedebouwkundig plan hun ontwerp toch heel duidi:_!i~_!.anuit -~i_de~~tro:._n~ __ d~ stad 
vormen, zoals Behrens, Gropius, Hilberseimer en--r;e Corbusier. 
Het woonblok van Behrens neemt een aparte plaats in op de Weissenhofsiedluna. Behrens was in 
de periode van 1924 tot 1927 direkteur van de afdeling arcbitektuur van de kunatacademie in 
Wenen, en ontwierp in deze jaren enkele superblokken. Dit zijn gigantische woonblokken wC.rin 
ook winkels, scholen, wasserettes en groenvoorzieningen zitten. Deze blokken, die aan bet cen
trum van de stad grenzen zijn tegengesteld aan bet duitse 'siedlungs' alternatief, en het idyl
liscbe, acbterhaalde stadidee. Behrens noemt de buizen van May machines met een menselijk ge
laat en de steden van Hilberseimer beschouwt bij als steden zonder kwaliteit. Het terrassenhuis 
dat iehrens voor de Weissenhof ontwerpt kan geplaatst worden in de Weense traditie. Het is een 
meergezinshuis in bet centrum van de stad, waarbij de afzonderlijke terrassen dienen als enige 
buitenruimte in een dicht opeengepakt weefsel. 
Zo ontstaat een grote, rustige en veilige, getonde buitenruimte bij de woning ter vervan1ing van 
de gemiste ruimte in de stad. Door de terrasachtige opbouw ontstaat een ruimer straatprofiel, 
waardoor de straten smaller kunenn zijn. 
Gropius duidt erop dat typisering en standaardisatie geenszins een probleem boeven te vormen 
voor het boeiende beeld van de stad. lmmers, niet de lotale woning, maar enkel haar elementen 
worden gestandaardiseerd, zodat er variatie ontstaat. Door de opbouw uit dezelfde elementen ont
staat vanzelf een grote mate van harmonie in het stadsbeeld. 

H ilberseimer scbrijft in 1927 het boek 'Grossstadtarchitektur' waarin bij de stad als metropool 
beschrijft. De gelaagde en kompakte stad last door de overbeersende anonimiteit geen alterna
tieve beelden toe dan haar beeld: hoge flatgebouwen en brede straten in kale schoonheid. 
Tafuri vindt dit beeld dubbelzinnig: 'Er zijn geen individuele uitingen te bespeuren maar toch 
spreekt Hilberseimer van geintegreerde organisatiemodellen van de funktie5, 
Hi lberseimer is in zijn th-eorfe een voors tander -viii de organise he s tad. Hierbij s taan ce 1-
woning- en stedelijk organisme in direkte relatie en oefenen een voortdurende wisselwerking op 
elkaar uit.De stad is een 'sociale' machine, gebaseerd op de stedelijke economie. Het afzander
lijke gebouw is niet langer meer objekt maar bestaat uit zijn relatie met de omgeving. Het is 
de plaats .waar de binding van de afzonderlijke cellen fysiek wordt. 
Hilberseimer maakt geen konkrete plannen, maar slechts abstrakte modellen. Hij beschouwt de 
moderne architekt als de organisator van de produktielijn van de stad. De aasemblage-stad is het 
ideaal van de modernen. Voor deze industr i ele produktie was een minimale eenheid van stad 

Tafuri: ••twerp .. utopie nodig: de siedlung!, aldus Tafuri. 
Hilberseimers woningen op de Weissenhofsiedlung liggen in het verleagde van deze opvatting~ 

Le Corbusier's stedebouwkundige ideeen krijgen in het begin van de twintiger jaren al hun 
uitwerking in twee projekten, namelijk een plan voor een stad van drie miljoen inwoners uit 
1922 en het 'immeubles villas', eveneens uit 1922, waarin hij de oorspronkelijk als vrijstaande 
huizen van het type Citrohan vermenigvuldig, en koppelt, aangevuld met gemeenschappelijke voor
zieningen. Het type woning van de Weissenhofsiedlung zal hij later op eenzelfde manier gebrui
ken in de unites d'habitations. D~ eengezinswoningen worden gekoppeld en samengevoegd met win
kels in een gebouw dat op poten in de natuur staat . 
Hij zoekt naar wegen om de bestaande stad, en met name het Parijs van Haussman, van alternatie
ven te voor z ien. 

De andere architekten, zoals Poelzig, Rading, Bruno en Max Taut, Docker richten zich -voor wat 
betreft het stedebouwkundig aspekt- vooral op de situatie en laten hun woningen volgen uit 
ui~icht, orientatie en entree tot de woning. Hun woningen zijn vaak naar buiten gericht, met 
een sterke relatie tot de tuin, die in tegenstelling tot de vaak uiter•t overwogen indeling 
van het huis slechts is om naar te kijken en afstand te scheppen tot het huis van de buren. 

Er kan verondersteld worden dat alle aan de Weissenhof deelnemende architekten de 'siedlung' in 
haar algemeenheid hebben aanvaard als a lternatief voor de stad, meer nog dan als deel daarvan . 
De situatie is zo dat er een alternatief moet komen voor de bestaande dichtgegroeide steden met 
hun chaotische karakter . De Weissenhofsiedlung geeft als zodanig een aantal voorbeelden. Haar 
het kan niet anders dan een aanzet zijn. 
Zij heeft daarom iets weg van een experimenteertuin voor de in de stadspraktijk werkzame archi
tekten, wiens afzonderlijke ideeen zich laten aflezen uit hun projekten. De Weissenhof is geen 
Siedlung, maar een beeldentuin. 

4 1 



r.ie vooraaaa.de •t•debouvkuodiae 
•na ly•• 

artike 1 f , echuuer i n 'dH neue 
frankfurt' no 5, 1927 

hi l b~ueiMr , 1bau und wohoung' 
1917 

1 %w ische n k.untt u .id induetrie ' 
de r deutsc he werkbu nd , bh . 23 1 

i n terview me t bod o r uch 
oktobe r 198) 

"DE NIEUWE .WONING" 

De Weissenhofsiedlung was het reaultaat van het denlten en doen van verschillende West•europese 
architekten in de 20er jaren. Welke aanleidingen waren er toen om te komen tot nieuwe gedachten 
over de woning? 

Enerzijds is er sprake van individuele argumenten van de architekteo voor het vormgeven van een 
nieuwe woning. Iedere architekt stond midden in zijo eigeo ontwikkeling en was aan het verk in 
een bepaald gedachtenpatroon, met een bepaalde filosofie zoals blijkt uit de voorgaande teksteo 
waarin de architekten zelf aan het woord komen. 
Anderzijds zijn er ook (deels) gemeenschappelijke motieven en uitwerkingen die een rol speleo; 
motieven die tijdgebonden zijn, die bepaald worden door technische, economische en maatschappe
lijke ontwikkelingen. 

Deze veranderingen waren voor somm,igen de aanleiding te denken over het beeld van een geheel an
ders georganiseerde stad of het uitbeelden van een alternatief voor de stad. Io het navolgende 
wordt ingegaan op veranderingen en de aanleidingen daartoe op het nivo van de woning en haar in
terieur. Kort samengevat betreft het de volgende aandachtspunten: 
I. Veranderingen in manier van leven, waaronder werken en ontspannen, vragen om of leiden tot 

een andere manier van wonen. 
2. Op het verlengde daarvan ligt de nadruk op de behoefte aan doelmatigheid binnen de woning. 
3. Een verlangen naar het verbeteren van de onhygienische omstandigheden zoals die tot dan toe 

veel voorkwamen. En een verlangen 'licht en lucht' de woning binnen te halen. 
4. Gebruik willen maken van nieuwe materialen en nieuwe constructies. 

I. Door meerdere architekten wordt verandering in levenswijze en levenshouding in de maatschap
pij geconstateerd en opgepakt als de aanleiding tot een nieuwe manier van wonen. 
De mens krijgt steeds meer indrukken te verwerken. Er is steeds meer lawaai en bedrijvigheid van 
onder andere het verkeer en in fabrieken. De mobiliteit van de mensen wordt vergroot en er is 
steeds meer en steeds snellere kommunicatie mogelijk. Bovendien is het denken en doen van de 
mensen aan het veranderen onder andere door gewijzigde arbeidsomstandigheden. De f abrieks- of 
kantoorarbeider leeft een ander leven dan de landarbeider en dat schept ook een andere behoefte 
aan het wonen. Daarnaast speelt ook een langzame verandering in verhoudiogen tussen mensen en 
het gaan afzien van representativiteit. De woning was tot nog toe een burgelijk type. Ze vormde 
een afspiegeling van de villa's van de 'hoge heren'. De salon bijvoorbeeld wordt 'Gute Stube' in 
het huis van de gewone burger. Het representatieve karakter van de woning wordt in feite in ver
kleinde versie gehandhaafd. Het grote buffet echter wordt i n een kleine kamer niet alleen on
doelmatig maar heeft ook de verkeerde verhouding ten opzichte van de kamer. En een uitgebreide 
entree bij een kle i ne woning is misplaatst. Onder andere Stam en Hilberseimer bestrijden de wo
ning als statusobject. Hilberseimer spreekt erover dat de mensen van de gedachte afmoeten dat de 
woning een pronkstuk zou zijn; de woning is een gebruiksvoorwerp. Stam zegt dat het de mensen 
onderwezen moet worden af te zien van het representatieve karakter van de woning. 

Er zi j n :.ierschi lTende benaderingen ten aanz"ien v-an-dit -onderwerp te onderscheiden. Dat is het 
konstateren of het wi l len konstateren van de 'noodzaak' van een andere manier van wonen. Daar
naast het willen bewerkstel l igen van een nieuwe benadering van het wonen. De argumentat i e loopt 
nogal eens door elkaar. In ieder geval kunnen we zeggen dat met de realisatie van de Weissenhof
siedlung een konfrontatie met een nieuwe manier van wonen in konkrete zin mogelijk wordt. 

2. Daarnaast wordt een nadruk gelegd op de doelmatigheid in de woning, dat wil zeggen de organi
satie van de woningplattegrond en de efficientie van het huishouden. 

Overigens i s het noodzakelijk h i er even i n te gaan op de vraag of er voor de architekten van de 
Weissenhofsiedlung sprake was van het ontwerpen van woningen voor arbeiders. Bodo Rasch merkt 
hierover op dat het in ieder geval niet in de opgave ges teld was. Dae JJP Oud en B. Taut hierop 
de nadruk hebben gelegd was een kwestie van eigen interpretatie van de opgave. 

42 



'die weiuenhohied luna' 
prof. j . j oedicke en <: . plath 

' da s neue fr ank fu n' , no 5 192 7 

zie foro'~ b l z C en O 

1. il· {o t o ' • blz E 

ut ikt! l g . liho t c ">k y 'rat ionali 
• i e n in g und hau 11 h 1!.l t ' in 'daa 
ne ue f ra nk fun ' , n o 5, 192 7 

interview l!lf! r bodo r a sc h 
ok t ober I 98 3 

z i e i:Le dl!' bouwku ndige an a ly se: 

; i. e fo t o ' • b lz . C 

oat het begr[p-'bauen fur- -das Existenzmini111Jm 1 ,vaalt in e~n adem met-deaehele Weissenhofsied-
. ' lung wordt genoemd is niet terecht. Het betreft averigens een positief begrip. Het geeiste be

staansmi ni111Jm was meer dan dat wat op dat mcment in realiteit geboden werd. Prof. Joedi cke haalt 
dit begrip aan als de zelfgestelde opgave van de architeltten van de 20'er jaren. Pas in 1929 
echter wordt het begrip zelf voor het eerst met name genoemd. Oat was bij het tveede CIAM-con
gres in 1929 in Frankfurt . Gropius duidde toen in navolging van Ernst May in 1927 op de sociali-

·, sering van de huishoudelijke funkties. Ernat May heeft al in 1926 zijn eerste siedlung gebouwd 
in Frankfurt. Nasr aanleiding van zijn Sielung Praunheim merkt hij op dat de moderne bouwmetho
den leiden tot radikale doorvoering van de typebouw. Met de ontwikkeling van typebouw bedoelt 
hij het on,staan van de nieuwe woningplattegrond. Als belangrijkste punten hiervoor gelden: de 
ontwikkeling van de woonruimte· en keuken uit de oude wooneenheden, het verplaatsen van de wasta
fel van de slaapkamer naar de badkamer; een bad voor elke woning; centrale verwarming zodat de 

- ·koienopslag ui t de woning verd;.ijnt; in plaats -van wa:sruimte voor elite afzonderlijke woning een 
gemeenschappelijke wasruimte voor meerdere woningen • 

. -Hoewel de meeste- erchitekten van de Weissecltof~-iedlung ook met een of meer van deze aspecten 
zijn beziggeweest is er hier niet in het algemeen sprake van een streven naar het bouwen van ar
beiderswoningen. De meeste woningen zijn in wezen bedoeld voor de hogere middenklasse. Bij vele 
huizen wordt er een ruimte voor bet dienstmeisje in het ontwerp opgenomen. 

Er wordt wel ingespeeld op de veronderstelde behoefte aan een doelmatige organisatie en inrich
ting van de woning. Door sommigen wordt doelmatigheid vertaald in het streven naar minimalise
ring van de cirkulatieruimte (Oud, Poelzig, B. Taut, Stam} of minimalisering van de niet-gemeen
schappelijke ruimtes (Hilberseimer, B. Taut, Poelzig). Bij Stam, Poelzig, Rading. en Le Corbusier 
leidt het streven naar doelmatigheid onder andere tot het gebruik van verplaatsbare wanden zodat 
ondanks een minimale oppervlakte een veelzijdig gebruik mogelijk gemaakt wordt. Le Corbusier 
breekt helemaal met het systeem van afzonderlijke cellen, maakt sans van het interieur als het 
ware een ·grote binnenruimte en is daarmee de meest radikale. Le Corbusier maakt ook gebruik van 
schuifwanden zodat de ruimte op ieder ogenblik naar het funktiegebruik !tan worden aangepast. De 
woonruimte wordt nu gezien als leefruimte voor alle bewoners (funktioneel). Kastruimte in de 
wanden zijn efficient en de daarmee gevormde wanden vormen heldere afscheidingen. 
Enkele architekten, onder andere Hilberseimer, Stam, Oud, Schneck, Docker geven ook bijzondere 
aandacht aan de relatie tussen eetkamer en keulten: een doorgeefluik bespaart cirkulatieruimte en 
daarmee kracht en tijd. Zowel aan de kant van de eetkamer als van de keuken bevinden zich kast
en. 

Eveneens wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van de keuken. In het jaar waarin in 
Stuttgart de Weissenhofsiedlung gebouwd wordt, wordt er in Frankfurt een grote tentoonstelling 
gehouden over het nieuwe interieur/huishouden. Grete Lihofsky merkt in dit verband op dater on
danks nieuwe mogelijkheden er in die tijd nog steeds sprake is van een huishouden zoals in 
grootmoeders tijd. De tentoonstelling wilde aangeven welke arbeidsbesparende middelen er voor
handen waren cm de 'nieuwe woning' mee te voorzien (elektrische apparaten, doelmatigere verli ch
ting, keukenmeubels). Onder andere technische ontwikkelingen brengen zo teweeg dater nagedacht 
wordt over een meer ef f icientere manier van huishoudingvoeren. 

3. De. nadruk op het verbeteren van hygiene en de voorzieningen binnen de woning komt onder ande
re tot uiting in het feit dat op dit gebied gemeenschappelijke afspraken zijn gemaakt. Bodo 
Rasch merkt daarover op: ·~r werd geeist dat iedere woning een behoorlijke verwarming kreeg, 
verwarming voor alle ruimtes. Het is voor het grootste deel centrale verwarming geworden. Een 
paar woningen hebben luchtverwarming gekregen. Dan is er ook geeist, toendertijd iets nieuws en 
radikaals, dat iedere woning een toilet en bad binnen de woning kree1. Vroeger bouwde men het 
toilet buitenshuis of halverwege de trap of zoiets en een bad was er voor het grootste deel 
iiberhaupt niet. Oat was een revolutie." 

Behrens is de architekt die het specifiek heeft over het uitbannen van ziekten uit de woningen. 
Zijn ontwerp kenmerkt zich door een terrasvormige opbouw waarmee licht en lucht de woning bin
nenkomt en hij geeft balkons die maat dat het eventueel naar buiten brengen van de zieken moge
lijk wordt. Andere architekten zoals Rading en Sharoun leggen de nadruk op de relatie van het 
interieur naar de buitenruimte, de tuin. De leefruimte in de woning richt zich zo veel mogelijk 
naar de tuin en er wordt rekening gehouden met de orientatie op de zon. Le Corbusier m.aakt voor
al gebruik van het fenomeen daktuin. Hi j besteedt ook veel aandacht aan het binnenhalen van 
licht i n de woning. In zijn eengezinswoning kiest hij voor raamkozijnen over de voile breedte 
van de ruimte en 2 verdiepingen hoog, voor woningen in die tijd een revolutionaire toepassing. 
Dit bewerkstelligt volgens hem een veel sterkere en gelijkmatigere belichting van de ruimte. 
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Andere verhoudingen en andere accenten in de architektuur inspireren tot nieuwe ontwerpen voor 
het interieur. De veronderstelde noodzaak tot 'lichtheid', verplaatsbaarheid en funktionaliteit 
leidt tot bet zoeken naar een strakke en transparante vorm van de meubels. Op de tentoonstelling 
lieten de arc~itekten M. Stam, J.J.P. Oud, L Mies van der Rohe eigen meubelontwerpen zien. Naast 
hen waren ook Heinz en Bodo Rasch, A. Korn, E Haeteli en S. van Ravensteyn met ontwerpen aanwe
zig. Le Corbusier koos voor de al bestaande lbonetstoelen in zijn interieur. 

Sommige ontverpers vonden in bet materiaal staal inspiratie tot nieuwe vormgevingsmogelijkheden. 
De stoel werd ge(re)konstrueerd tot een spel van strakke lijnen en vlakken: de achterpootloze 
stoel. De reflekterende vernikkeling versterkt nog dit idee van helderheid en strakheid. Dit wat 
betref t de esthetische kant. In wezen was het de veerkracht van het nieuwe materiaal die bet 
funktioneel gezien interessant maakte om voor staal te kiezen. M. Stam kiest in zijn ontwerp 
echter voor een zo dun mogelijke buis, een esthetische voorkeur, waardoor een interne verstevi
ging voor het buisframe noodzakelijk is en daarmee het verend principe niet in werking treedt, 
Een deels funktionalistische keuze voor het materiaal staal, maar geen funktionalistische benut
ting van de materiaalkwaliteit. 
Mies van der Rohe ontwerpt wel een verende ach terpootloze stoel voor de Weis senhof tentoo;iste 1-
ling. Een jaar later in 1928 ontwerpt M. Breuer de eerste verende achterpootloze stoel in een 
kubische vorm (naar Stams ontwerp). 

4. Nieuwe materialen en konstruktiemethoden droegen bij tot het nadenken over veranderingen in 
het bouwen en het scheppen van nieuwe vormgevingsmogelijkheden in de plattegrond en in de gevel. 
En andersom werd er naar methoden gezocht an nieuwe ideen te kunnen konkretiseren. 
Voor de uitwerkingen wat dit betreft, wordt er verwezen naar de teksten van de architecten in 
deze publicatie en het boek 'Wie Bauen?' van Heinz en Bodo Rasch 
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HET VORMVRAAGSTUK 

De realisering van de Weissenhofaiedlung in 1927 leidt tot discussies omtrent formalisme en 
funktionslisme in de architektuur. De meeste Weissenhof-architekten lijken een formalisme af te 
wijzen en verklaren hun ontwerpen vanuit een funktionalistische benadering. 
De kritici echter, zien een duidelijke vormovereenkomst tussen de verschillende ontwerpen. Zij 
menen te mogen konkluderen dat er wel degelijk sprake is van een bepaalde vormwil, misschien is 
er zelfs sprake van een 'stijl'. 
Later wordt er gezegd dat de Weissenhofsiedlung de eerste manifestatie is van de Moderne 
Architektuur. 

De aanleidingen om te spreken over vormovereenkomst tussen de verschillende ontwerpen, zijn de 
platte daken, meestsl zonder dakoverstek en de witte kleur waarin het grootste deel van de wo
ningen gestuct is. 
In dit kader spreekt Paul Bonatz over •een stapel strakke kubussen' en Walter Riezler vind 'de 
uiterlijke formele indruk van de Siedlung de sterkste beleving op de hele tentoonstelling'. 
Deze formele overeenkomst die aanwezig lijkt te zijn, komt wel voort ult verschillende opvattin
gen omtrent funktionalisme die de architekten hanteren. De term funktionalisme zorgt dan ook 
voor verwarring. 
Enerzijds zijn er de srchitekten die het ontwerp funktioneel noemen ale het gevormd wordt vanuit 
een ruimtelijke behoefte en vanuit de situstie. Zij komen tot een vrije vorm (Scharoun, Reding 
en Doecker) • 
Anderzijds de architekten die menen dat de woning, c.q. het woningblok funktioneel is als het 
ontwerp een kubische vorm heeft, omdat dan standaardisatie mogelijk is. Zij stellen dat het pro
bleem van de woningnood pas opgelost kan warden ale de woningen betaalbaar zijn voor arbeiders 
en dat kan bereikt worden middels standaardisatie (Gropius, Stam en Hilberseimer). 

Ale bevestiging van het vermoeden dater inderdaad sprake is van een bepaalde vorm-wil, wordt 
het volgende argument aangevoerd. Ondanks de verschillende konstrukties die toegepast warden, 
voortgekomen uit het gebruik van verschillende materialen, zien de meeste ontwerpen er gelijk
soortig uit. Het is niet zo, dat een woning met houtkonstruktie duidelijk te onderscheiden is 
van een woning met beton- of staslkonstruktie. Zelfs binnen de houtbouw komen woningen voor met 
en zonder dakoverstek. 
Het is natuurlijk wel van belang in de gaten te houden dat de idee van de ontkenning van de 
konstruktie in de hand wordt gewerkt doordat de meeste buitenwanden gestuct zijn. Het stucwerk 
is een bouwfysisch noodzakelijke afwerking van de grof gemetselde wand . In Duitsland warden vrij 
ruwe stenen toegepast met weinig vormvastheid, zodat de dichtheid van de wand te wensen overlaat 
Stucwerk vormt dan de noodzakelijke afwerking (of tegelwerk). 

Gebaseerd op de vormovereenkomst, komt al spoedig de gedachte aan een 'stijl' naar boven. 
Oat ides wordt door een meerderheid van de Deutsche Werkbund nadrukkelijk ontkent. Graff (lid 
van de DWB) verklaart: 'De nieuwe bouwkunst is gebaseerd op het streven naar een nieuwe manier 
van wonen, met doelmatig gebruik van nieuwe materialen en konstruktie, maar wil niet komen tot 
een nieuwe vorm•. De ontstane vorm is enkel het resultaat van rationalisatie en normalisatie, 
terwijl er bij een 'stijl' sprake is van een algemeen aanvaarde en toegepaste vormentaal. Deze 
dogmatische principes van de bouwkunst warden ontkent. Technische doeleinden worden nadrukkelijk 
van de formele (cognitieve) doeleinden gescheiden. 

Binnen de DWB leidt de problematiek met betrekking tot de scheiding tussen funtione l e en formele 
doelstellingen dus tot onderlinge verdeeldheid. De discussie wordt o.a. gevoerd in he t DWB
tijdschrift 'Die Form', waarin de voorstanders van het funktionalisme en daarmee dus de voor
standers van het experiment Weissenhofsiedlung, de boventoon voeren. 
Uit onvrede met deze situatie verlaten een aantal leden de DWB (o.a. Bonatz en Schmittener) en 
wordt met steun van de Deutsche Bund filr Heimatschutz (DBH) een tegenhanger van 'Der Ring' opge
richt, die de naam 'Der Block' krijgt. 'Der Block' benadrukt de formele waarden van de architek
tuur. De kritiek die geleverd wordt op de Weissenhofsiedlung is dan ook voornamelijk op de cog
ni tieve aspekten gericht. 
Oat oak de DBH zich tegen de formele kant van de Weissenhofsiedlung verzet, vindt zijn grondslag 
in de doelstelling: behoud en ontwikkeling van traditionele urbane en rurale bouwstijlen in de 
strijd tegen het valse romanticisme. De DBH beschouwt de produktie van gebouwen die iedere tra
ditie bedriegen ale een werkelijk gevaar voor de duitse kultuur. 
Kritiek op de Weissenhofsiedlung, gericht tegen het formalisme, komt ook van Muthesius, oud
voorzitter van de DWB. Hij meent dat 'de nieuwe vorm de geesten van de Weissenhofarchitekten 
zozeer beheerst, dat de andere doelstellingen (rationalisatie) verdrongen wordt'. Muthesius 
beweert zelfs dat men kan spreken van een konstruktief romanticisme, niet minder extravagant dan 
de Jugendstil. 
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Binnen de architektuurwereld onstaat een diskussie omtrent het platte dak,kenmerk voor de Weis
senhofsiedlung.Het wordt . een ideologisch debat,waarin schuine en platte daken eynoniem worden 
voor tegengestelde architektuuropvattingen.De niet-konservatief denkenden kiezen voor het 
platte dak. 

De woning met plat dak is ontstaan uit experimenten met de industraliserende bouw. 
Een MUnchense firma probeerde een houten woning met plat dak,naar een ontwerp van Riemerschmid, 
op de markt te brengen,masr werd tegengewerkt door het Bezirksamt(een gemeentelijke instantie). 
Er werden zowel technische ala esthetische bezwaren geuit.De woning vormde een gevaar voor de 
instandhouding van de beetaande autochtone bouwwijze.Hierbij verwees het ambt near de uit 1909 
daterende voorschriften "Zurn Zweck des Heimatschutzes". 
Deze barriksde op de weg near de rationalisering was olie op het vuur van de modernen.De die
kussie omtrent het platte dak verscherpt zich. 
Adolf Behne verklaart dat vroeger de beperkte konstruktiemogelijkheden de schuine vorm van het 
platte dak bepaalden,maar dat nu de vormgeving van het schuine dak erg overdreven wordt.Het 
platte dak herinnert weer aan de oorspronkelijke betekenis van het dak:enkel het afdekken van 
de woning. 
Oud meent dat het platte dak met iets meer moeite even foutloos gemaakt ken worden ala het 
schuine dak . Die moeite wordt beloond omdat bij een plat dak geen sneeuw kan binnen waaien en 
bovendien is het veel makkelijker te repareren omdat het beloopbaar is. 
Voorstanders van het platte dak zien het achterwege blijven van de zolderverdieping ala een 
voordeel:de woning wordt kompakter met minder onbruikbsre ruimte die wel schoongehouden zou 
moeten worden. 
Tegenstanders zagen het achterwege blijven van de zolderverdieping ale een ongewenst ruimtever
lies .Als technische bezwaren tegenhet platte dak werden aangevoerd :moeilijke konatruktie,vaak 
mankementen,duur onderhoud,problemen met de afwatering(hoge eisen aan de waterdichtheid). 
Het platte dak biedt de mogelijkheid tot het bouwen van dakterrassen.Althoff konstateert dat 
dat de woningen duurder maakt omdat er dan een zwaardere dakkonstruktie nodig is.Hij vraagt 
zich af of dat wel lonend is in een vochtig l and ala Duitsland. 

De Modernen blijken allen te kiezen voor het platte dak en het is daarom de vraag of een voor
schrift inzake de dakvorm door Mies van der Rohe,zo het er ooit geweest is,niet overbodig is 
geweest. 
Het is een feit dat de deelnemende architekten nauwelijks spreken over eventuele gezamenlijke 
uitgangspunten ale het gaat over de door hun ontworpen woningen voor de Weissenhofaiedlung.De 
enige keer dat de gemeenschappelijkheid tussen de architekten ter spreke komt,is ale Mart Stam 
tijdens de voorbereidende diekussie ervoor pleit het gemeenechappelijke te benadrukken: platte 
daken zonder dakoverstekken en geen gebruik van kleuren. 

In de teksten van de architekten in Bau und Wohnung, waarin ze de gelegenheid krijgen de uit
gangspunten voor hun ontwerp te verduidelijken, komen slechte sporadieche verwijzingen naar de 
formele aepecten voor . De uitspraken die gedaan warden over de formele kant van het ontwerp, 
hebben een individualistisch karakter. .. _ 
Zo .zegt Stam dat .uit zijn eenvoudige bouwsysteem een even eenvoudige mases volgt zonder uit
bouwsels.Het uit elkaar nemen van de bouwmaasa's tot kleinere volumina zal steeds meer buiten
muur noodzakelijk maken en due veel duurder uitkomen. 
Verder is Oud van mening dat formalistisch ontworpen gevels de eentonigheid bezitten die een 
organisch gevormd ontwerp niet heeft.De organische vorm heeft kontakt met het leven en maakt 
mogelijk dat de architektuur weer nivo en etijl kan krijgen,aldus OUd. 
Le Corbusier presenteert in Bau und Wohnung zijn vijf punten van de Moderne Architektuur.Hij 
noemt het zelf de fundamenteel nieuwe eethetiek van het nieuwe bouwen.Hierbij blijven de geo
grafische ligging en funktie van het gebouw buiten beschouwing.Volgens Le Corbusier is de 
nieuwe esthetiek universeel geldend. 
Ala Stam in een algemener verband over de Moderne architektuur spreekt,zegt hij dat deze geen 
kunst of harmonie nodig heeft.Hij wijst alle radikale esthetische elementen af.De Moderne 
Architektuur heeft geen symmetrie of a-eymmetrie nodig.Hij wijst de kompositie,als etreven naar 
een perfekt eindprodukt,af.Dit eindprodukt is totaal niet van belang omdat de kracht van de 
Moderne Architektuur bestaat uit haar veranderbaarheid en oneindigheid.Het is niet de taak 
om esthetische gevoelens op te roepen,doch om aan de behoefte van de mensen te voldoen,die 
volgens Stam zuiver op het funktionele vlak liggen. 

Uit het voorgaande blijkt' dat Stam en Le Corbusier lijnrecht tegenover elkaar etaan in wat zij 
beide de doelstellingen van de Moderne Architektuur noemen.Stam . in het totaal afwijzen van 
vorm ale vooropgezet doel en Le Corbueier met zijn nieuwe esthetiek . Dit is illustratief voor 
het feit dat ala er later gesproken wordt over de Moderne Architektuur,deze in 1927 niet een
duidig bepaald was. 
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De belangrijkste kritieken die nu nog steeds geleverd worden op de Weissenhofsiedlung hebben, 
net ala toen,betrekking op het spanningsveld tussen formalisme en funktionalisme. 
Met betrekking tot het formalisme zegt Julius Posener in 1981 op een symposium in Stuttgart, 
dat de kritiek van de huidige architekten op de 'Moderne Architektuur' ie,dat ze de meneen 
geen 'vorm' heeft geschonken.Er is toendertijd formalietisch genoeg gewerkt,maar men heeft het 
niet aangedurfd de vorm een naam te geven.De generaties daarna hebben die vorm-intentie weer 
verloren en brachten enkel monotone,ongevormde architektuur. 
Het funktionalisme wordt bekritiseerd door bijvoorbeeld Tzonis.Hij merkt op dat de Moderne 
Architektuur gefundeerd was op het principe dat enkel een doelmatige vorm schoon en harmonisch 
is en omgekeerd,dat men die konstruktieve en funktionele doelmatigheid wilde bereiken door de 
visuele ordening van het gebouw.Door de uitbanning van het ornament en door de nadruk te leggen 
op de betekenis van de konstruktieve verhoudingen aan de oppervlakte als de dragers van de 
funktie van het gebouw,dacht men van het gebouw een rationeel produkt te kunnen maken,de ge
bruiker een werkelijk nut ter beschikking te stellen.Het tonen van het konstruktieve skelet, 
de artikulaties van de funkties en de toepassing van de elementaire geometrische vormen,maakt 
dit skelet echter niet in het minst doeltreffender,noch betekende zij een verbetering van de 
funkties. 

Het mag duidelijk zijn uit het geheel van publikaties en uitspraken van de architekten van de 
Weissenhofsiedlung,dat zij zichzelf niet zagen ala een uniforme groep die een bepeelde erchi
tektuuropvatting henteerde . 
Wat wel duidelijk te beepeuren is,ie de wil tot samenwerking.Elke erchitekt brengt zijn eigen 
ideeen naar voren met betrekking tot de ontwikkeling van een 'nieuwe woning'.Het resultaet is 
een ecela van mogelijke oplosaingen, weeruit kritici menen een bepeelde 'stijl' te kunnen des
tilleren. 
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In 1977 gaf het 50-jarig bestaan van de Weissenhofsiedlung een grote impuls aan de ideeen voor 
een renovatie van deze wijk. 
Mede door de bemoeienis van een aantal architekten,die zich verenigden in de 'Vrienden van de 
Weissenhofsiedlung', werd het proces op gang gezet. 
De gemeente Stuttgart stelde drie miljoen OM ter beschikking en een werkgroep maakte een meer
jarenplan. 

Frei Otto is een van de initiatiefnemers van de 'Vrienden an de Weissenhof'. Ult een gesprek 
met hem bleek overduidelijk dat hij maar ten dele tevreden is met de renovatie zoals die nu 
plaatsvindt. Hij onderschrijft het belang van de Weiesenhofeiedlung voor de ontwikkelingen 
van de architektuur na 1926. Hij spreekt zich uit voor het behoud van de wijk ala ervarings
beeld van de architektuur van haar tijd. 
Tijdens de oorlog is het middendeel van de wijk gebombardeerd. De woningen van Gropius, Hilbers
eimer, Bruno Taut, Max Taut, Poelzig, Docker en Rading ziJn hierbij verloren gegaan. De lege 
plekken zijn in de 50er en 60er jaren opgevuld nieuwe, niet in de kontekst van de wijk passende 
woningen. 
Frei Otto pleit ervoor naast de renovatie van de nog bestaande tevens de gebombardeerde woningen 
weer op te bouwen. Hij is er zich van bewust dat renovatie stijgende woonlasten met zich mee
brengt en ook de vervanging van de invullingen door de oorspronkelijkeontwerpen ten koete zal 
gaan van de huidige bewoners. 
Hij stoort zich echter aan het inkomplete beeld dat is ontataan door het ontbreken van een 
aantal woningen. Hierdoor ervaar je nog maar een deel van het scala van mogelijkheden, dat in 
1927 werd getoond. 
Zijn tweede bezwaar betreft de nieuwe invullingen. Hoewel hun exterieur is aangepast aan de 
Weissenhofwoningen, hebben zij niet dezelfde vernieuwende woonideeen. In vele van de nieuwe 
invullingen is de vormentaal van de oude zo goed geimiteerd, dat de meeate bezoekers van de 
wijk ze voor de orspronkelijke aanzien. Hierdoor wordt nog meer afbreuk gedaan aan het beeld 
van de eigenlijke wijk. 

In de renovatieplannen die er nu liggen komen slechts de nog bestaande woningen voor . Er vindt 
wel een overleg plaats over de wederopbouw van een van de woningen van Docker. De plaats waar 
deze woning heeft gestaan is tot nu toe leeg gebleven. 
De renovatie zal plaatsvinden in drie fasen, waarvan de laatste zal warden afgesloten in 1967. 
Bij het zestig-jarig bestaan van de wijk zullen dan alle nog aanwezige woningen in de oorspron
kelijke etaat zijn teruggebracht. 

De renovatie is op de volgende manier ingedeeld: 
- momenteel zijn de woningen van Scharoun en Le Corbusier -het eengezinshuis- klaar. De rest 
van de eerste fase wordt rond maart 1964 opgeleverd en omvat de woningen van Oud, Behrens, en 
de tweegezinswoning van Le Corbusier. 
- de tweede fase eindigt in 1965 en omvat de woningen van Stam, Frank en een gedeeltelijke 
renovatie van het blok van Mies van der Rohe. 
- de laatste fase is eind 1986 klaar en bestaat uit de woningen van Bourgeois, Schneck en het 
ander gedeelte van het blok van Mies van der Rohe. 

Hoewel de architekten van de twintiger jaren zich radikaal keerden tegen monumenten is hun 
eigen manifestatit> nu ook tot monument verheven. 
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