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Wegwerpgebouwen bewaren voor de 
eeuwigheid 

Conservering van de vroeg modeme architectuur van het Nieuwe Bouwen 

lr. Wessel de Jonge, 
DOCOMOMO lnternational 

Onder het Nieuwe Bouwen werd geen stijl, geen esthetisch principe of vormentaal verstaan 

(wat Ьij andere 'moderne' stijlen zoals de Art Nouveau en de Amsterdamse School het geval 

was) maar een werkwijze en een manier van denken over bouwen. De architect Jan Duiker 

(1890-1935) en zijn collega's hechtten veel waarde aan de samenhang tussen vorm, functie, 

materiaalgebruik, economie en tijd. Gebruiksbehoefte en economie zijn oorzaak, de vorm het 

gevolg. Wijzigt de functie, dan verliest de vorm zijn bestaansrecht en moet het gebouw 

worden aangepast of gesloopt. Gebouwen werden door hen gezien als gebruiksvoorwerpen 

met een per definitie beperkte levensduur, soms zelfs als 'wegwerpgebouwen'. Net als Le 

Corbusier vergeleek Duiker zijn werk dan ook Ьij voorkeur met machines, auto's en vliegtui

gen, zoals Ьijvoorbeeld zijn 'Ьioscoopjournaal-machine' de Cineac aan deReguliersbree

straat in Amsterdam (1934). 

Het denken van deze ontwerpers legde zo de basis van wat nu als 'modeme architectuur' zo 

alledaags gevonden wordt maar wat toen een totaal nieuw, revolutionair gezichtspunt verte

genwoordigde. Veel gebouwen die uit hun gedachten zijn voortgekomen, behoren daarom tot 

de hoogtepunten van de cultuurgeschiedenis van deze eeuw. 

Het voormalige sanatorium Zonnestraal (1926-28) en Gooiland (1934) beide ontworpen 

door Jan Duiker in samenwerking met Bemard Bijvoet zijn twee belangrijke voorbeelden, 

die allebei in Hilversum staan. De Rotterdamse Van Nellefabriek (1925-29) van Brinkman 

en Van der Vlugt en de Bergpolderflat (1932-'34) van Van Tijen en Van der Vlugt zijn 

andere befaamde resultaten van deze opvattingen. 

Met het oog ор die karakteristieke architectuuropvatting vergt restauratie van produkten van 

het Nieuwe Bouwen niet alleen andere technieken maar ook een heel andere benadering dan 

de traditionele Monumentenzorg. 

MONUMENТENZORG 

Restauratie van de gebouwen van het Nieuwe Bouwen is moei!ijker 'te verkopen' dan het 

behoud van middeleeuwse kerken en schilderachtige dorpsgezichten. Daar zijn een paar 

duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. 

De geschiedenis van deze architectuur is nog erg jong. Het is moeilijk om voldoende afstand 

te nemen van gebouwen, waarvan sommigen zich de bouw nog kunnen herinneren. Als 

'monumenten' worden toch van oudsher bouwsels uit vervlogen tijden bedoeld, die de 

moderne rnens prikkelen tot romantische fantasieёn. Een tabaksfabriek van beton en glas, 
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zoals Van Nelle, past niet in dat beeld. 

Bovendien wortelt de hedendaagse architectuur nog steeds in deze opvattingen en zien we 

bijna dagelijks gebouwen verrijzen die in opzet en vaak ook in uiterlijk gebaseerd zijn ор het 

Nieuwe Bouwen. Het valt dan niet mee oudere voorbeelden te herkennen als bijzonder. 

Tenslotte moet ook niet worden vergeten dat de 'modeme' architectuur na de oorlog in een 

kwaad daglicht is komen te staan. Het oorspronkelijke idee om met zeer beperkte middelen 

optimale gebouwen te realiseren en zo Ьij te dragen aan de verbetering van de maatschappij, 

werd verruild voor de slagzin 'snel en goedkoop'. Bij die massaproduktie werd de kwaliteit 

te dikwijls uit het oog verloren. Het schrikbeeld van de monotone flatwijk was het gevolg. 

Het valt niet mee de negatieve associaties met 'modeme architectuur' terzijde te schuiven en 

tussen het kaf het koren te herkennen. 

DUIKER 
Vroeger gebruikten architecten maar een paar gebouwtypen, die voor heel veel functies 

bruikbaar waren door de neutrale, klassieke opzet. Gebouwen konden daardoor gemakkelijk 

voor nieuwe functies geschikt worden gemaakt, waardoor ze een erg lange functionele 

levensduur hadden. De bouwtechnische levensduur werd daaraan aangepast: er werd dege

lijk gebouwd. Een 17 е eeuws waaggebouw kon zo geheel naar tevredenheid later dienen als 

hospitaal om voorlopig te eindigen als theater. 

Maar na de Industriёle Revolutie werden de gebruikseisen en dus ook de gebouwtypen 

diverser en specifieker (stoomgemalen, sanatoria, kantoren en fabrieken, elk stelde zijn 

eigen karakteristieke eisen) en werden de gebruiksperioden van gebouwen korter (stoom

gemalen gingen over ор andere energiebronnen, sanatoria werden ziekenhuis, informatica 

vervangt de typemachine). 

Rond 1920 gingen architecten een directe relatie leggen tussen die kortdurende behoefte en 

een bewust beperkte technische levensduur. De consequente bouwkundige vertaling daarvan 

levert de architectuur van het Nieuwe Bouwen. Jan Duiker was een van de meest vooraan

staande vertegenwoordigers van dit denken in zijn tijd. 

Hij schreef in 1932 in het tijdschrift 'De 8 еп Opbouw' Ьijvoorbeeld: 

"Waarom wil теп de vormverschijning niet zien als de materialisatie van de functies, die 

van het organisme verlangd worden ( . .). Hier is de kwestie zoo scherp еп eenvoudig 

gesteld, omdat de verwezenlijking van de opgave, in de materialen еп de wetenschap van 

onzen tijd, maar ееп vormoplossing: de functioneele overlaat. (..) Deze vorm ( . .), die 

niets anders is dan de oplossing welke het meest rechtstreeks аап de eisen voldoet: de 

meest economische oplossing". 

OPTIMALISATIE 
Duiker zocht de middelen om dat doel te bereiken onder andere in de rigoureuze opdeling 

van een gebouw in dragende delen (een skelet van beton, hout of staal) en scheidende delen 
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(gevels, wanden), zodat elk onderdeel zo goed mogelijk ор zijn functie kon worden afge

stemd. Bijvoorbeeld gevels dienen om weersinvloeden buiten te sluiten, voor daglicht

toetreding en ventilatie. Traditioneel is de gevel echter ook onderdeel van de dragende 

constructie, zodat men niet naar behoefte de ruimten erachter van licht en lucht kon voor

zien. Door nu die dragende functie te laten ovememen door kolommen bood het Nieuwe 

Bouwen deze vrijheid wel. In Zonnestraal is de gevel nog maar een vlies van glas en staal . 

Een ander belangrijk middel was het gebruik van geprefabriceerde elementen. Daardoor 

kunnen onderdelen van het gebouw, die snel veranderen of verouderen, gemakkelijk worden 

vervangen. Nu is dat heel gewoon, maar de betonnen gevelpaneeltjes van het Dresselhuys

paviljoen zijn vermoedelijk de eerste in hun soort in Nederland. 

GEESTELIJKE ECONOMIE 
De karakteristieke eigenschappen van materialen en produkten werden bestudeerd, om zo 

voor elk onderdeel het meest geschikte materiaal te kunnen kiezen. Door elk materiaal tot 

het uiterste te benutten werd nааг optimalisatie gezocht. Het streven was om zo slank moge

lijk met een minimum aan materiaal te bouwen. De betonbalken in Zonnestraal verlopen 

daarom van dik naar dun naarmate er minder belasting ор de balk rust. Dat die aanpak heel 

veel timmerwerk voor de ingewikkelde bekistingen opleverde, telde toen nog niet zo mee: 

arbeid was immers toen nog goedkoper dan materiaal. 

Duiker zelf schreef daarover Ьijvoorbeeld in 'De 8 еп Opbouw ': 

" ... deze geestelijke economie voert tot de nog juist mogelijke constructie, ajhankelijk van 

het gebruikte materiaal еп ontwikkelt zich steeds naar immaterialiseering, 

vergeestelijking". 

De 'kunst' van de architectuur schuilt daarbij niet in de omamenten of andere toevoegingen, 

maar in de techniek zelf. Het zoeken naar een optimale oplossing wordt door hem gezien als 

het samengaan van de inspiratie van een kunstenaar en de kunde van een ingenieur: een 

ingenieurskunst. Hij vergeleek dit met de middeleeuwse kathedralen, de zuivere opbouw van 

de fuga's van Bach en de 'huiveringwekkende grootheid' van de theorieёn van Einstein. 

FINANCIЁLE ECONOMIE 
Door het gebrek aan middelen was optimalisatie behalve ontwerpopvatting ook dikwijls 

barre noodzaak. Duiker diende Ьijvoorbeeld al zijn ' ingenieurskunst' aan te wenden om 

Zonnestraal te kunnen realiseren. DaarЬij is soms gekozen voor technische oplossingen die 

alleen als optimaal kunnen worden beschouwd, als een korte technische levensduur uit

gangspunt was. Bij Zonnestraal kon dat ook, omdat men ervan uitging dat tbc Ьinnen afzien

bare tijd zou zijn uitgeroeid. 

Er wordt wel beweerd dat Duiker's gebouwen er nu zo slecht Ьij staan, omdat hij te weinig 

verstand zou hebben gehad van in die dagen 'modeme' bouwtechnieken en materialen. 
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Onderzoek heeft inmiddels wel aangetoond dat hij als weinig anderen ор de hoogte was van 

de laatste ontwikkelingen ор bouwtechnisch gebied. Integendeel, ор een fijnzinnige manier 

probeerde Duiker telkens gebruikseisen en technische levensduur in overeenstemming te 

brengen met het beschikbare beperkte budget, door onderdelen niet duurzamer ( en dus 

duurder) te kiezen dan strikt noodzakelijk was voor het in tijd beperkte gebruik als sanato

rium en ervoor te zorgen dat onderdelen gemakkelijk waren te vervangen door van montage

bouw gebruik te maken. 

DUIKER DILEMMA 
Het is eenvoudig te begrijpen, dat het idee van bewaren/conserveren lijnrecht tegenover de 

opvattingen van het Nieuwe Bouwen over de samenhang tussen gebruik en vorm van archi

tectuur staat. Een gebouw ontleent immers, zo stellen zij, zijn vorm en bestaansrecht niet 

aan zijn geschiedenis maar aan zijn gebruik. Vervalt het gebruik, dan dient een gebouw te 

worden gesloopt of zodanig aangepast te worden, dat het een nieuwe functie dienen kan. 

Door ervoor te kiezen deze wegwerpgebouwen te bewaren voor de eeuwigheid, handelen we 

dus in strijd met Duiker's opvattingen. Restauratie richt zich bovendien in de meeste geval

len veel meer ор de verschijningsvorm van gebouwen en niet ор de achterliggende 

ontwerpopvattingen. Produkten van het Nieuwe Bouwen wordt daarmee beslist tekort 

gedaan. Ное moeten we nu omgaan met deze gebouwen, hoe moeten we ze restaureren 

zonder dat het aspect van bewuste tijdelijkheid voor eeuwig bedekt raakt door geavanceerde 

restauratietechnieken, zodat een kunstmatige herinnering het enige is dat rest? Wat kunnen 

we straks nog leren over het doelmatigheidsdenken, dat volgens mij de belangrijkste 'Ьood

schap' van het Nieuwe Bouwen is, wanneer we door Zonnestraal lopen? 

ZONNESTRМL 

Dat Zonnestraal als lichtend voorbeeld van het Nieuwe Bouwen behouden moet Ыijven, 

staat voor velen al heel lang vast. Toch is zelden zoveel discussie ontstaan over de bescher

ming van een gebouw, als juist hier. 

De bewust gekozen beperkte technische levensduur plaatste het bestuur van het inmiddels 

als ziekenhuis.in gebruik zijnde complex voor grote proЫemen. Bij elke verandering en 

uitbreiding ontstond bovendien beroering onder de cultureel geinteresseerden. Anderzijds 

voerde het ziekenhuis terecht aan dat de extra kosten die nodig waren om aan het historische 

karakter van Zonnestraal tegemoet te komen, door niemand worden betaald. 

Omdat deze proЫemen karakteristiek zijn voor de omstandigheden rond restauratie van 

dergelijke gebouwen, is een van de paviljoens gekozen als casus voor een onderzoek naar de 

mogelijkheden van conservering en behoud voor deze architectuur. Wat kan je er nog mee, 

hoe doe je dat, en hoever kan je gaan? DaarЫj is niet alleen gekeken naar de monumentale 

aspecten, maar ook naar de technische kwaliteit en de kosten van de oplossingen. 
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DRESSELHUYSPAVILJOEN 
Het onderzochte Dresselhuyspaviljoen is al vele jaren in onbruik en verwaarloosd. Het is 

nog vrijwel helernaal in de oorspronkelijke toestand, rnaar verkeert in een heel slechte 

technische conditie. 

De paviljoens bestaan uit twee vleugels van twee bouwlagen, die elk een eenheid van twaalf 

of dertien patiёnten huisvesten. De vijftig paviljoenbewoners beschikken elk over een eigen 

karnertje en gezarnenlijk over een conversatiezaal, die tussen de beide vleugels ligt. De 

bezonning en het uitzicht is gegarandeerd door de onderdelen van het cornplex ten opzichte 

van elkaar te verdraaien. 

Het gebouw is uitgevoerd rnet een slank betonskelet dat bestaat uit liggers in de lengterich

ting, die orn de 9 rneter worden ondersteund door een kolorn. De vloeren overspannen van 

balk tot balk 3 rneter en steken naar weerszijden 1 rneter 50 over. De zone tussen de balken 

is ingedeeld in karnertjes, terwijl de overstekken aan de noord- en zuidkant respectievelijk de 

gang en de balkons vorrnen. De draagconstructie sluit zo vanzelfsprekend en doelrnatig aan 

ор de gebruiksfuncties: een goede illustratie van Duiker's denken. 

Het skelet is uiterst rninirnaal gedirnensioneerd. De vloeren zijn Ьijvoorbeeld plaatselijk 

rnaar 8 crn dik, zodat de wapening nauwelijks door een bescherrnend laagje beton wordt 

bedekt. De wapening is dan ook hier en daar helernaal weggeroest. Orn de nauwe en inge

wikkelde bekistingen Ьij het storten goed te kunnen vullen, is bovendien de betonrnortel 

extra vloeibaar gernaakt, waardoor de kwaliteit ervan heel slecht is. Controleberekeningen 

hebben aangegeven dat het skelet van het paviljoen in theorie zelfs al is bezweken. Het 

wordt nu door de (niet als dragend bedoelde) Ьinnenwanden nog overeind gehouden. 

HERSTELMOGELIJKHEDEN 
Als wordt gekozen voor behoud, kan het gebouw tot ор de begane grond worden gesloopt en 

herbouwd rnet gebruikrnaking van rnodeme technieken. Het uiterlijk van de replica kornt, als 

we de klus goed uitvoeren, overeen rnet het origineel. De restauratie doet dus recht aan de 

eis dat Duiker's ideeёn over eenvoud goed rnoeten kunnen worden afgelezen aan het gebouw. 

Maar het is de vraag of dan nog van restauratie kan worden gesproken. In de internationaal 

aanvaardde richtlijnen voor restauratie, geforrnuleerd door de cultuur organisatie van de 

Verenigde Naties UNESCO, speelt narnelijk de 'authenticiteit' van de rnaterialen een belang

rijke rol. Bij de geschetste aanpak worden die juist echter vrijwel allernaal vervangen. 

Een andere optie is orn het skelet rnet rnodeme technieken te repareren en te versterken. Dat 

kost weliswaar rneer geld rnaar de authenticiteit van het materiaal is verzekerd. Dat kan 

echter alleen als we accepteren dat het gebouw zichtbaar verandert. Vloeren en kolomrnen 

worden dikker gemaakt, waardoor het moeilijk wordt de oorpronkelijke opvattingen over 

materiaaloptimalisatie te ervaren. Bovendien moet worden geaccepteerd, dat de schei

dingswanden hun huidige, onbedoelde dragende functie houden. Dat is echter in strijd met 

Duiker's opvatting over het splitsen in dragende en scheidende onderdelen. 

De strijdigheid tussen de ideeёn van het Nieuwe Bouwen en de gangbare restauratie

opvatting wordt daarrnee duidelijk. 
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MICHELINMANNETJE 
Tussen de betonvloeren zijn stalen profielen gemonteerd, waartussen stalen ramen en beton

paneeltjes zijn aangebracht. Hoewel in Duiker 's jaren al technieken bestonden om staal te 

verzinken, zijn alle stalen onderdelen slechts rnet loodmenie tegen roest behandeld. Het vele 

onderhoud daaraan was geen proЫeem, omdat de patiёnten in het kader van de arbeidsthera

pie het staalwerk regelrnatig schilderden. Opnieuw een duidelijke keuze van de architect, 

waarbij levensduur, gebruik en budget zorgvuldig met elkaar in overeenstemming zijn 

gebracht. Natuurlijk zijn de raamkozijnen van het Dresselhuyspaviljoen nu, vele jaren later 

dan de voorziene levensduur van het gebouw, niet veel rneer waard. Maar dat komt vooral 

doordat het paviljoen al twintig jaar niet rneer is onderhouden. 

Bij het onderzoek naar de restauratiemogelijkheden is bekeken of behalve vensters van het 

oorspronkelijke type, al dan niet met dubbelglas, eventueel ook hedendaagse aluminium of 

stalen ramen •rnet dubbele beglazing zouden kunnen worden toegepast. 

Voor het Ьinnenklirnaat is dat ontegenzeggelijk een verbetering. Maar als de rarnen nu van 

dubbelglas worden voorzien zal condens gaan optreden in de relatief koudere borstwering of 

in de betonconstructie, waar het niet onder controle te krijgen is. Alleen door ook die onder

delen van de buitenhuid te isoleren kan dit worden opgelost. Maar wat Ьlijft er nog over van 

Zonnestraal als de slanke kolornmen en vloeroverstekken moeten worden ingepakt in dikke 

lagen isolatiematiaal, als een Michelinmannetje. 

Zo'n sneeuwbaleffect treedt ook dikwijls ор ten aanzien van andere aspecten. 

Het isoleren van een gebouw heeft natuurlijk ook gevolgen voor de porternonnee; de stook

kosten Ыijken inderdaad flink te zakken. Maar Ьij een gebouw met een groot glasoppervlak 

zoals Zonnestraal zijn de investeringen voor dubbelglas en Ьijzondere constructies zo groot, 

dat de voorpelen voor de stookkosten daar niet tegenop kunnen. Het aanpassen aan heden

daagse comforteisen is hierdoor een rnaatregel die exploitatietechnisch zelfs ор een langere 

termijn erg onvoordelig is, in tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen. 

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON? 
Zo'n pragmatische restauratie-aanpak lijdt in sommige opzichten helemaal niet tot gunstige 

resultaten. De bedoeling van deze werkwijze om een compromis te zoeken tussen het histori

sche karakter en de hedendaagse eisen voor comfort en exploitatie, Ьlijkt averechts te wer

ken. Weliswaar verbetert inderdaad het comfort van het Ьinnenklimaat, rnaar de gebruiker 

krijgt wel te maken met een ongunstige exploitatie ор jaarbasis. Niet bepaald een aanlokke

lijk vooruitzicht! 

Als wordt gezocht naar een gunstiger exploitatieresultaat waarbij bovendien recht wordt 

gedaan aan het historische karakter, Ыееk Duiker zelf het niet slecht te hebben gedaan: 

behoud van de oorspronkelijke toestand met alleen kleine en onzichtbare technische verbete

ringen, is ор jaarbasis financieel de gunstigste rnethode voor conservering. Omdat het 

comfort in dat geval niet zo hoog is, rnoet daarmee Ьij het zoeken naar een nieuwe functie 

wel rekening worden gehouden. En dit aan elkaar passen van functie en vorm is precies wat 

Duiker ook deed, toen hij het gebouw vijfenzestig jaar geleden ontwierp. 
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