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 Dit verslag is een uitbreiding op het theoretisch 

georiënteerde groepsdeel van het afstudeeratelier 

‘Growing Traditions’. In dit groepsdeel is onderzoek 

gedaan naar de groei van tradities binnen de bouwkunst 

aan de hand van de theorieën van onder andere 

T.S. Eliot en Alan Colquhoun. De laatstgenoemde 

introduceerde de begrippen ‘naturalisme’ en ‘stijl’ om 

de groei van een traditie te beschrijven. 

In het individuele deel van het onderzoek atelier, 

haak ik in op deze begrippen en leg ik met behulp 

van deze begrippen uit hoe een speci" eke traditie 

tot stand is gekomen en is gaan groeien, namelijk de 

traditie van de sociale woningbouw. Hiervoor heb ik 

een fenomenologisch onderzoek opgesteld waarbij 

ik kijk naar de architecten J.J.P Oud en Bruno Taut, 

die in de jaren 20 van de vorige eeuw een belangrijke 

rol hebben gespeeld in de totstandkoming van deze 

traditie. 

Ik stel daarbij de onderzoeksvraag: hoe is de traditie 

van de sociale woningbouw ten tijde van het Nieuwe 

Bouwen tot stand gekomen? Het onderzoek richt 

zich op de periode tussen 1913 en 1927. Dit was 

een interessante periode met betrekking tot het 

onderzoeksonderwerp, omdat rond die tijd de kijk op 

traditie en stijl aan grote veranderingen onderhevig 

was. Tot het eind van de 19e eeuw bestond er nog een 

overeenstemming over de methodische opvattingen 

die aan stijl ten grondslag lagen.1 Daarna ontstond 

er echter een grote keuzevrijheid en vroegen onder 

andere nieuwe bouwmaterialen en –methoden om 

een vernieuwende kijk op de architectuur. Het was 

de uitdaging van Oud en Taut om de samenstelling 

van omstandigheden op meerdere vlakken (o.a. 

economisch, politiek en sociaalmaatschappelijk) 

samenvatting tot een eenduidige architectuur te brengen die een 

weerspiegeling zou vormen van de moderne tijd. 

Dit verslag volgt de verschillende fases van de 

groei van een traditie. Deel I omvat de traditie 

waar op voortgeborduurd wordt en deels afstand 

van wordt gedaan. Deel II laat de naturalistische 

ontwerpmethodiek zien en in deel III is te zien hoe 

deze ontwerpstrategie tot een stijl kan verstarren. 

De groei van de traditie van de sociale woningbouw 

wordt op zowel ideologisch vlak bekeken (door 

de geschriften van Oud en Taut) als in gebouwde 

werken. Voor die laatste categorie is een set van acht 

cases bekeken (vier van elke architect) die vervolgens 

zijn onderverdeeld in de drie delen. In de gebouwde 

werken is getracht de ideologie van de architecten 

bloot te leggen en zo de groei van een traditie te 

verbeelden.

Concluderend valt te zeggen dat beide architecten 

voortbouwden op een bestaande traditie en niet 

radicaal wilden breken met deze traditie. De Engelse 

tuinstadtraditie toont invloed in de eerste gebouwen 

en wijken van beide architecten, maar Oud neemt al 

snel afstand van de nadruk op het ‘pittoreske’ om zich 

vervolgens te richten op de grootstedelijke opgaves 

waarbij hij blijft leunen op de traditie van H.P. 

Berlage. Bij Taut blijft meer een eenheid te zien in 

zijn gebouwen en zijn (naoorlogse) geschriften. 

Het onderzoek diende een zekere diepgang te 

hebben met betrekking tot zowel de ideologische 

gedachtes van twee eigenzinnige architecten als 

acht verschillende gebouwen en wijken. Door de 

omvang van de benodigde data en de complexiteit 

van het onderwerp en de gebruikte begrippen is deze 

diepgang helaas niet overal bereikt. Er was ook sprake 

van een taalbarrière, wat er voor zorgde dat lang niet 

alle (Duitse) teksten opgenomen konden worden in 

dit verslag.
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$ is report is an extension of the theoretically oriented 

group e% ort of the graduation studio ‘Growing 

Traditions’. $ e project was split into a group e% ort 

and an individual part. In the group e% ort, research 

has been done on the growth of traditions within 

the architecture on the basis of the theories of T.S. 

Eliot and Alan Colquhoun. $ e latter introduced 

the concepts of ‘naturalism’ and ‘style’ to describe the 

growth of a tradition.

In the individual part of the research studio, these 

concepts are re" ned and used to explain how a 

particular tradition has been established and is able to 

grow. $ is tradition is the tradition of social housing. 

To achieve this, I developed a phenomenological 

study in which I looked at the architects J.J.P Oud 

and Bruno Taut, who have played a major role in the 

20s of the last century, especially in the conception of 

this tradition. 

$ e research question is as follows: how is the tradition 

of social housing at the time of the New Movement 

came about? $ e study focuses on the period between 

1913 and 1927. $ is was an interesting period with 

regard to the research topic, because at that time 

the view on tradition and style was subject to major 

changes. Until the late 19th century there was a 

consensus on the methodological views that formed 

the basis of style. $ ereafter, however, there was a 

great freedom of choice for architects in how they 

could build. It was the challenge of Oud and Taut to 

bring the combination of conditions (among others, 

economic, political, social and societal conditions) 

into a uni" ed architecture that would re& ect the 

modern era.

$ is report follows the various stages of the growth of 

abstract a tradition. Part I includes the tradition that is being 

built upon, but is also partly getting rid of. Part II 

shows the naturalistic design methodology and part 

III shows how this design strategy can condense to 

a style. $ e growth of the tradition of social housing 

is viewed on both ideologically (through the writings 

of Oud and Taut) and in built work. For the latter 

category, a set of eight cases has been viewed (four 

of each architect), which were then divided into the 

three parts. In the built work, I have sought to expose 

the ideology of the architects and thus depict the 

growth of a tradition.

In conclusion, it can be said that both architects were 

building on an existing tradition and did not want a 

radical break with this tradition. $ e English garden 

city tradition shows in& uence in the " rst buildings 

of both architects, but Oud soon changes from the 

emphasis on the ‘picturesque’ to the focus on the 

metropolitan assignments where he continues to lean 

on the tradition of H. P. Berlage. In the work of Taut, 

there remains more unity in the appearance of his 

buildings and its (postwar) writings.

$ e study needed to have a certain depth with 

respect to both the ideological thoughts of two 

quirky designers as eight di% erent buildings and 

neighborhoods. $ is depth of the required data and 

the complexity of the subject and the terms used in 

this research is not reached everywhere due to the 

 sheer magnitude of the subject. $ ere was also a 

language barrier, which resulted in the fact that not 

all of Tauts (German) texts could be included in this 

report.

1 (Colenbrander (Red.), 1993, p. 13)
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Een traditie in de architectuur hoeft niet vastgeroest 

te zitten, het heeft de mogelijkheid te groeien. 

Deze groei kan op verschillende manieren tot stand 

komen. Een traditie kan zichzelf bekritiseren, zijn 

geschiedenis opnieuw evalueren en een traditie kan 

wetenschap geven aan vernieuwingen en innovaties 

in de maatschappij. Enerzijds door terug te kijken 

naar het verleden en anderzijds door nieuwe kennis 

toe te voegen. Dit kan door kennis te ontlenen aan 

de geschiedenis en deze kennis te vertalen naar 

het heden. In de architectuur is dit bijvoorbeeld 

te zien in de wijze waarop bouwmethodes worden 

overgenomen, om vervolgens toegepast te worden 

in eigentijdse omstandigheden. 

Maar wat als er bouwmethodes en materialen 

ontdekt of ontwikkeld worden die zó nieuw zijn dat 

er niet geleund kan worden op een vooraf bekende 

vormentaal? Deze ontwikkelingen, samen met de 

sociaal-politieke omstandigheden, vormden de 

uitdaging waar architecten in het begin van de 

20e eeuw mee te maken kregen. De opkomst van 

gewapend beton en manieren om grotere glasvlakken 

te construeren droegen bij aan de mogelijkheid 

een geheel nieuwe vormentaal te creëren. Deze 

nieuwe materialen en methodes kenden echter geen 

vormentraditie waarop men terug kon vallen. 

Naast de opgave om tot een nieuwe vormentaal 

te komen, wilden architecten zich verhouden tot 

het proces van de modernisering, waarbij zij zich 

bezighielden met onderwerpen als verstedelijking, 

industrialisatie en rationalisatie1. De architecten 

groeiende
tradities
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die zich met de moderniteit (of ‘eigentijdsheid’2) 

bezighielden, zijn bijvoorbeeld de architecten die bij 

het ‘Nieuwe Bouwen’ hoorden. Bruno Taut en J.J.P. 

Oud speelden een kenmerkende rol in deze stroming. 

Zij bevonden zich in de overgangsfase van de 19e naar 

de 20e eeuw en hebben de traditie van het nieuwe 

bouwen helpen vormen. In de discrepantie tussen hun 

holistische aspiraties en ideologieën en hun gebouwde 

werk is te zien dat deze traditie niet zomaar tot stand 

kwam. 

Met het doel een hoge woonkwaliteit op een zo klein 

mogelijk oppervlak te verkrijgen door onder andere 

de woningbouw te standaardiseren, werd getracht een 

‘moderne architectuur’ te realiseren: een architectuur 

die een weerspiegeling is van de moderne mens in 

een moderne tijd. Het zwaartepunt in dit verslag zal 

liggen in de wijze waarop deze thema’s zijn toegepast 

in de sociale woningbouwprojecten van zowel Oud 

als Taut. Door de ideologie en de gebouwen van 

Oud en Taut te vergelijken wordt de totstandkoming 

van de traditie van de sociale woningbouw gevolgd. 

De hiervoor genoemde thema’s en de begrippen 

‘naturalisme’ en ‘stijl’  zullen tevens als handvatten 

dienen om een vergelijking te kunnen maken tussen 

de werken van de twee architecten. Dit resulteert in 

de volgende onderzoeksvraag: ‘hoe is de traditie van 

de sociale woningbouw ten tijde van het Nieuwe 

Bouwen tot stand gekomen?. Dit is vervolgens 

ingekaderd door alleen naar een selectie gebouwen 

en wijken van de architecten Oud en Taut te kijken 

in de periode tussen 1913 en 1927. Ook het begrip 

‘traditie’ is ingekaderd door deze op te vatten zoals 

Colquhoun en Eliot dit deden, waardoor het begrip 

onderbouwd wordt vanuit de begrippen ‘naturalisme’ 

en ‘stijl’. Voordat de begrippen naturalisme en stijl 

worden uitgelegd, is het noodzakelijk om het begrip 

‘traditie’ in te kaderen.

Traditie

In het groepsdeel van dit afstudeeratelier is onderzoek 

gedaan naar de groei van traditie. Tradities zijn in dat 

deel beschreven als ‘manieren van doen die door de 

jaren heen door meerdere mensen op een bepaalde 

plek zijn blijven bestaan’. Deze de" nitie is grotendeels 

gebaseerd op de theorieën van onder andere A. 

Colquhoun en T.S. Eliot.

Eliot (1919), bijvoorbeeld, rekent in zijn essay 

‘Tradition and the individual talent’ af met de 

vooronderstelling dat tradities conservatief zijn 

en berusten op het klakkeloos overnemen van 

handelingen. Zo schrijft hij: “Tradition […] cannot 

be inherited, and if you want it you must obtain it by 

great labour. It involves in the ! rst place, the historical 

sense.”3 De poëet – of kunstenaar, architect enz. – 

moet volgens Eliot een grote kennis hebben van het 

verleden en daarmee een historisch besef (‘historical 

sense’) hebben opgebouwd. 

“" is historical sense, which is a sense of the timeless as 

well as of the temporal and of the timeless and the temporal 

together, is what makes a writer traditional. And it is at 

the same time what makes a writer most acutely conscious 

of his place in time, of his own contemporaneity.”4 

Het historisch besef is dus niet alleen een kennis van 

het verleden, maar heeft ook betrekking op het heden. 

De kennis over het verleden wordt in het heden 

geplaatst en krijgt zo een nieuwe betekenis. Dit staat 

aan de basis van een groeiende traditie. 

Tradities bestaan niet uit exacte kopieën van dingen 
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uit het verleden, maar vormen juist een continuïteit 

die gebaseerd is op een vertaling van het verleden 

naar het heden. Zomaar volledig breken met traditie 

is onmogelijk. Er zal altijd terug gevallen worden op 

bestaande conventies. Een ideologie of intentie mag 

dan wel willen breken met traditie, en een bepaalde 

stijl willen ontwijken, maar dat gaat niet zomaar. Dat 

traditie een continuïteit betreft die op één of andere 

manier zal blijven doorleven, was iets waar Oud 

en Taut zich van bewust waren – in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld de Futuristen, hun tijdgenoten 

die radicaal wilden breken met de geschiedenis en 

tradities. Zo schreef Oud in 1921: “de ware waarde 

der traditie evenwel is slechts gelegen in het enkele 

feit dat kunst veruiterlijking van innerlijkheid, van 

levensgevoel, is. Een zuiver begrip van traditie beteekent 

daarom ten opzichte van vroegere kunst, opstandigheid, 

geen onderdanigheid”.5

Naturalisme en stijl

Colquhoun beschreef in 1976 in zijn essay ‘Rules, 

Realism and History’ dat tradities uitgelegd kunnen 

worden aan de hand van het duo ‘naturalisme’ en ‘stijl’:

“" e drive toward ‘realism’ or ‘naturalism’ […] have all 

been attempts to ‘get behind’ the ‘stylistic’ representation of 

ideas, to destroy the arti! cial rules which not only mediate 

between the representation and the reality but also give 

this representation a particular ideological coloring”. 6

Dit citaat behoeft uitleg over de de" nitie van het 

begrip ‘stijl’. Het begrip ‘stijl’ is de afgelopen 200 

jaar namelijk aan verandering onderhevig geweest. 

Colenbrander (1993) zet in de inleiding van het 

boek ‘Stijl: Norm en handschrift in de Nederlandse 

architectuur’ duidelijk uiteen hoe er tot het eind van de 

19e eeuw nog een overeenstemming bestond over de 

methodische opvattingen die aan stijl ten grondslag 

lagen. Daarna ontstond er een ‘nieuw pluriform totaal, 

met meer ideële keuzevrijheid dan ooit, maar ook 

met een duidelijk gevoelde breuk met de traditie’.7 

Het citaat van Colquhoun gaat in op de tendens van 

kunstenaars en architecten om zich te ontdoen van 

een vooraf opgestelde vormentaal (stijl) en op zoek 

te gaan naar een naturalisme, waarbij de vorm, zijn 

functie in het gebouw en zijn uitdrukking zonder 

vooropgestelde codering bereikt. Oud beschrijft het 

naturalisme als ‘het geestelijk bevrijdende’, waarin 

het natuurlijke overwonnen moet worden door het 

geestelijke.

Naturalisme en realisme zijn termen die terug te 

vinden zijn in de schilderkunst. Deze stromingen 

richtten zich op de nieuwe esthetiek van eenvoud en 

soberheid en waren een reactie op het academisme 

van de 19e eeuw.8 Via het kubisme, futurisme en 

constructivisme (als vervangers voor impressionisme 

en naturalisme) werd een brug geslagen van de kunst 

naar de architectuur. Het is vooral het kubisme 

geweest – waarbij afgestapt werd van het verbeelden 

van voorwerpen op een zo natuurgetrouw mogelijk 

wijze – dat door wist te dringen in de architectuur. 

Zo wijst Oud in zijn essay ‘Over Cubisme, Futurisme, 

Moderne Bouwkunst, enz.’ (1916) op het belang van 

het kubisme voor architecten en over de verwantschap 

tussen de twee takken van de kunst.9 

“Steeds duidelijker openbaart zich evenwel de bedoeling 

om sensaties van werkelijkheden te geven zonder de 

uiterlijke realiteit zelf af te beelden en de logische en 

uiterste concequentie van dit streven moest dan ook leiden 
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tot een schilderkunst, waarbij deze sensaties direct d.w.z. 

louter door schilderkunstige middelen: door vorm en kleur 

worden weergegeven. Deze consequentie is aanvaard 

door de z.g.n. ‘abstracten’”.10 

Ook Taut had – twee jaar eerder al – opgemerkt dat 

schilders en beeldhouwers een voorsprong hadden 

genomen op de eigentijdse architectuurontwikkeling: 

“" e architect must also recognize that architecture 

embraces from the outset the preconditions which the new 

painting has created: freedom from perspective and from 

the narrowness of a single viewpoint”.11 

Deze beschrijving van het kubisme is vervolgens 

vertaald naar de architectuur, waarbij in de 

architectuur eenzelfde doel wordt nagestreefd, 

namelijk ‘de weergave der ontroering in zuiverheid 

van middelen zonder a& eidende elementen’.

Oud en Taut

Deze verhouding tussen de schilderkunst en de 

architectuur staat bij beiden architecten aan de basis 

voor hun ideologie. Het is hierbij vooral het “vermogen 

van de nieuwe schilderkunst om met louter picturale 

middelen van vorm en kleur door te dringen tot ‘sensaties 

van werkelijkheden’, zonder daarbij terug te vallen op 

! guratieve voorstellingen”12 wat de basis vormde tot de 

totstandkoming van een nieuwe traditie.

Het verschil tussen Oud en Taut is te vinden in de 

manier hoe hun ideologie tot gebouwde werken komt. 

Oud houdt bij zijn zoektocht naar een ‘moderne 

architectuur’ vast aan het duo ‘vormvernietiging en 

vormschepping’.

“Niet alleen vorm-schepping, maar ook vorm-verdelging 

is de opgave van een zich vernieuwende kunst. 

Opbouw en vernietiging, vernietiging en opbouw: is de 

wisselstroom der kunst-ontwikkeling”.13 En het is de 

‘opbouw’ geweest waar Taut het, althans volgens Oud, 

heeft laten liggen. Zo schrijft Oud in een artikel in 

het Bouwkundig Weekblad van oktober 192214 lovend 

over het ‘Glashaus’ van zijn Duitse collega en wijst 

hij op de ‘fantastische uitmiddelpuntigheden’ in de 

theoretische werken van Taut15, maar vergelijkt hij hem 

ook met de Futuristen en de Amsterdamse school. Zij 

gingen volgens Oud allen voornamelijk destructief te 

werk, en niet zozeer constructief. Oftewel, Taut wist 

zijn ideologie en naturalistische intentie niet om te 

zetten naar architectuur en hij bleef vasthouden aan 

een vooropgezette vormentaal.

Toch heeft Taut, in tegenstelling tot Oud, veel weten 

te bouwen. Voornamelijk zijn ‘Großsiedlungen’ in en 

rond Berlijn vormden weldegelijk een antwoord op 

de uitdagingen van eerste decennia van de 20e eeuw. 

Door te kijken naar een selectie van het oeuvre van 

de twee architecten in de periode tussen 1913 en 

1927 zal blijken hoe Oud en Taut de moderniteit 

probeerden vorm te geven en hoe beide architecten 

– op geheel eigen wijze – een bijdrage hadden in 

de totstandkoming van de traditie van de sociale 

woningbouw. Beide architecten hadden hierbij een 

naturalistische ontwerpstrategie en gingen dus op 

een stijlontwijkende manier te werk, maar vervielen 

uiteindelijk in een stijl.
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 Dit boekwerk omvat een fenomenologisch 

onderzoek over het groeien van de traditie. Om dit 

brede begrip in te kaderen wordt speci" ek gekeken 

naar de totstandkoming van de traditie van de sociale 

woningbouw in Rotterdam en Berlijn. Aan de hand 

van acht projecten van de architecten J.J.P. Oud en 

Bruno Taut in de periode van 1913 tot 1927 wordt 

deze groei gevolgd. 

Voorafgaand aan het verhaal over de groei van deze 

traditie wordt er in het hoofdstuk ‘ter inleiding’ eerst 

kennisgemaakt met de situatie waarin de architecten 

Oud en Taut zich bevonden, vervolgens worden de 

architecten zelf geïntroduceerd en worden de acht 

cases ingeleid. Deze cases, vier cases per architect, 

komen vervolgens op chronologische volgorde terug, 

verdeeld over drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk 

vertelt een fase in de groei van een traditie aan de 

hand van analyses van enkele cases. Deze fases van 

het groeien van een traditie worden, samen met 

de bijbehorende begrippen, in het inleidende deel 

‘groeiende tradities’ aangehaald.

Hoofdstuk I gaat over het 0-punt; de traditie waar 

tegen afgezet wordt. 

Hoofdstuk II bevat de zoektocht van Oud en Taut 

om met een naturalistische intentie tot een vertaling 

van de moderne leefwijze naar de architectuur te 

komen. 

Hoofdstuk III geeft het einde aan van die zoektocht 

en het begin van een stijl.

Na de analyse van de acht cases, wordt een conclusie 

opgesteld waarin antwoord wordt gegeven op de 

onderzoeksvraag: ‘hoe is door de architecten J.J.P. 

Oud en Bruno Taut de traditie van de sociale 

woningbouw tot stand gekomen in de periode tussen 

1913 en 1927?’.

leeshandleiding
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In zowel Duitsland als Nederland ondergingen 

steden in het interbellum een transitie van 

een (strenge) regententraditie naar de nieuwe, 

onbekende orde van het socialisme. Oud en Taut 

bevinden zich midden in deze overgangsfase en 

voelen een verantwoordelijkheid als architect 

om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

De verschillende politieke en economische 

omstandigheden in Nederland en Duitsland 

zorgen ervoor dat Oud en Taut op verschillende 

wijze hun ideologie over een samensmelting 

van traditie en het ‘moderne’ realiseren. Dit is 

echter onontkoombaar, aangezien de plaats- en 

tijdgebondenheid onlosmakelijk verbonden is 

met het begrip ‘modern’. In de jaren twintig en 

dertig van de 20e eeuw was er een internationale 

drang om nieuwe oplossingen te zoeken voor 

sociaaleconomische en culturele problemen. 

De grote vraag naar woningen na de oorlog, 

nieuwe ontwikkelingen in bouwtechnieken 

en industrialisatie waren aanleiding tot 

nadenken over nieuwe oplossingen, “met als 

uitgangspunt de humane eis dat aan een ieder uit 

de bevolkingsmassa’s een minimum aan woon- 

en leefbaarheidsvoorzieningen moest worden 

gegarandeerd”.16 

De woningwet in Nederland

De Nederlandse woningbouwmarkt werd aan 

het begin van de 20e eeuw (net als in buurland 

Duitsland), nog voornamelijk gedomineerd door 

de particuliere speculatiebouw. In 1902 kwam daar 

begin 
twintigste 

eeuw
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een einde aan toen de Woningwet van kracht ging. 

De invoering van de Woningwet in Nederland was 

revolutionair. Met het invoeren van de wet kreeg de 

overheid de macht om, voornamelijk ten tijde van 

crisis, de door particulieren geïnitieerde, stagnerende 

woningbouwproductie in eigen hand te nemen. De 

invoer van de Woningwet legde ook deels de bouw 

van kwalitatief slechte woningen met ongezonde 

leefomstandigheden van de speculatiebouw aan 

banden. De particuliere woningbouw werd namelijk 

vanaf dat moment gereguleerd (zodat deze enigszins 

werd ontmoedigd). Bovendien bevorderde de wet de 

bouw van woningen van degelijk kwaliteit. 

In Amsterdam zorgde de invoering van de wet voor 

een planmatige uitbreiding van de stad op grote 

schaal, onder leiding van een sociaaldemocratisch 

gemeentebestuur. In Rotterdam lag dit net anders. 

Ook al werd er wel een planmatige stadsuitbreiding 

ingediend (in 1903), werd deze pas in 1906 

vastgesteld. Beeren, Dettingmeijer, Kau% mann, 

Idsinga & Schilt (1982) spreken hierbij niet van 

afwijzing van een planmatige uitleg van de gemeente, 

maar van een ‘lange plantraditie’.17 Ook werden 

de ontwikkelingen belemmerd door onder andere 

plannen voor spoor- en wegverbindingen rondom 

Rotterdam. 

Stedebouwkundige vernieuwingen

De oorsprong van de stedebouwkundige opzet van 

de vroeg 20e-eeuwse stad is moeilijk eenduidig 

terug te leiden naar één beginpunt. Om toch tot 

een mogelijke lijn in de traditie van de stedebouw 

te kunnen komen die leidt naar Oud, is ervoor 

gekozen te beginnen bij de stedebouwkundige 

G.E. Haussmann (1809-1891)18. Haussmann 

maakte naam door zijn herstructurering van 

Parijs en de manier hoe Haussmann Parijs heeft 

georganiseerd is een voorbeeld geweest voor het 

verstedelijkingsproces waar veel grote steden in die 

tijd mee te maken hadden. 

Raymond Unwin (1863-1940) neemt enkele 

onderwerpen van Haussmann over die ‘het 

rationele functioneren van de stad bevorderen’, 

zoals het gebruik van een strak assenstelsel in 

het stedebouwkundig plan met rechte lijnen 

en kruispunten19. Hij verwierp echter het 

‘haussmanniaanse bouwblok’, wat door zijn grote 

stedelijkheid niet aansloot bij de Engelse traditie 

en het ideaal van de tuinstad. Het compromis van 

Unwin tussen enerzijds de klassieke, monumentale 

compositie van het geheel en anderzijds de pittoreske 

behandeling van het geheel is goed te zien in zijn 

tuinstad Welwyn. Nederland en Engeland waren 

destijds cultureel nauw verbonden. De Nederlandse 

architect P.J.H. Cuypers (1827-1921) nam het 

idee van de monumentale stedelijke compositie 

over en maakte het eigen. H.P. Berlage geeft ook 

toe aan de theorie van de tuinstad, maar kan deze 

moeilijk toepassen in Amsterdam door de stedelijke 

dichtheid. Hier houdt hij dan ook Haussmann aan. 

Berlage bezocht in 1889 de wereldtentoonstelling 

in Parijs en kon daar de uitwerking van het plan 

van Haussmann direct waarnemen.20 Berlage greep 

daarnaast ook terug naar elementen uit de klassiek-

barokke stedelijke cultuur, zoals de symmetrie, 

waaiervormen en perspectiefwerkingen. 
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Zowel Berlage als Cuypers speelt voor Oud een 

grote rol met betrekking tot zijn stedebouwkundige 

opvattingen. Zo schrijft Oud in zijn essay ‘De 

ontwikkeling der moderne bouwkunst in Holland: 

verleden, heden toekomst’ (1921) dat het Cuypers 

is geweest die ‘stoot gaf tot het ontstaan wat men 

‘moderne’ Hollandse bouwkunst pleegt te noemen’21 

en tevens de aanzet gaf tot een Rationalisme in de 

bouwkunst. Cuypers was degene die inging tegen 

het bouwen in historische vormen (in afwisselend 

classicistische en romantische stromingen) en 

bracht weer ‘het levend element’ in de bouwkunst. 

Oud voegde hier wel aan toe dat Cuypers zelf 

nog wel bleef hangen in de Gotische vormentaal 

van bijvoorbeeld Viollet le Duc (1814-1879). De 

uitvoering van de ideologie van Cuypers werd 

gedaan door zijn navolging. Berlage is daarin een van 

de opvolgers van Cuypers. Nadat Berlage zich had 

ontdaan van de traditionele vormen richtte hij zich 

op het Rationalisme, wat hij opvatte als ‘rationele 

levensgesteldheid’. Dat hield in dat de bouwkunst 

een weerspiegeling moest zijn van de praktische 

behoeften van het tegenwoordige, het ‘moderne’, 

leven.22 Dit stond aan de basis van de vorming van de 

nieuwe, ‘moderne stijl’.

Dat een traditie niet zomaar tot stand komt blijkt 

uit het voorbeeld van de zogenaamde Amsterdamse 

School. Zo stelt Oud in hetzelfde artikel uit 1921, 

dat de ideologie van Cuypers en Berlage over 

het accent van de bouwkunde bij deze stroming 

‘verkeerd’ wordt toegepast. Bij de Amsterdamse 

School staat namelijk niet de praktische behoeften 

des tijds als grondslag voor de architectonische 

vormgeving, maar wordt de uiterlijke verschijning 

al van tevoren het belangrijkste aandachtpunt, 

‘waarnaar de bestemming zich achteraf te 

voegen heeft’.23 Een reden hiervoor kan zijn dat 

de bouwopgaven zich steeds meer richten op 

de woningbouw en minder op gebouwen van 

architectonisch representatieve aard, waardoor de 

monumentale vormentaal van de laatstgenoemde 

werden toegepast op de woningbouwprojecten. 

Duitsland na de eerste wereldoorlog

In de nasleep van de eerste wereldoorlog barstte 

Berlijn uit zijn voegen. De naoorlogse trek zorgde 

voor een geschat woningtekort van 700 duizend 

woningen in 1918.24 De woningen die er waren, 

verkeerden meestal in een erbarmelijke staat. Volgens 

Ernst van der Hoeven (1994) lag de hoofdoorzaak 

van de woningnood bij de woningpolitiek van het 

Keizerrijk. De bouwactiviteit kwam hoofdzakelijk 

vanuit de particuliere sector tot stand. Dit uitte 

zich in een speculatiebouw, waarin grootstedelijke 

bouwblokken van slechte kwaliteit, de zogenaamde 

‘Mietskasernen’, een veelvuldig gebouwd type woning 

was. De Weimarrepubliek (1919-1933) zorgde, als 

reactie op de erbarmelijke wooncondities in deze 

‘huurkazernes van het ancien régime’, voor een 

nieuwe woonvorm. De opkomst van het socialisme 

via de republiek van Weimar zorgde voor een grote 

verandering op politiek vlak in Duitsland. Het 

land stond niet langer onder leiding van een keizer, 

maar had een democratisch gekozen Rijkspresident, 

SDP-voorzitter Friedrich Ebert (1871-1925). In 

de grondwet van de Weimarrepubliek was het 

volgende grondrecht opgenomen: “Eine gesunde 
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Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den 

Kinderreichen, eine ihre Bedürfnisse entsprechende 

Wohn- und Wirtschaftsheimstätte“.25 Deze wet zorgde 

ervoor dat de overheid actief werd betrokken bij 

de woningbouwsector. Hygiëne en aandacht voor 

de gezondheid werden belangrijke punten in de 

woningbouw. Onder andere door het tekort aan 

bouwmaterialen ontwikkelde de economie zich 

echter nauwelijks en kwam de ‘nieuwe’ woningbouw 

maar moeizaam tot stand. Pas in 1924, toen het 

land over het hoogtepunt van haar in& atie heen 

was, kwam de republiek met een regeling die de 

woonkwaliteit enorm zou verbeteren. 

Om de waardevastheid van onroerend goed enigszins 

te compenseren met betrekking tot de e% ecten 

van de in& atie werd een ‘Forderungssystem der 

Hausinssteuerhypotheken’ ingevoerd. De Hauszinsteuer 

is een belasting voor de volkswoningbouw. 

Eigenaren van woningen van vóór 1918 moesten een 

belasting hierover betalen aan de staat. Deze keren 

vervolgens geld afkomstig uit de Hauszinssteuer, 

staatsmiddelenkas en gemeentefondsen uit aan 

coöperatieve verenigingen.26 Deze verenigingen 

konden dan vervolgens nieuwbouwwoningen met de 

gewenste kwaliteit realiseren en betekende het einde 

van de alleenheerschappij van de speculanten op de 

woningbouwmarkt. Tussen 1924 en 1931 werden 

alleen in Berlijn al 146 duizend woningen gebouwd 

met behulp van de Hauszinsteuer.27

Stedebouwkundig model

Al deze woningen moesten uiteraard ergens 

gebouwd worden. De gigantische woningengroei 

in Berlijn ging gepaard met een grote stedelijke 

vernieuwingen, waar onder andere Martin Wagner 

(1885-1957) een grote rol in speelde. In tegenstelling 

tot de stedebouwkundige modellen van bijvoorbeeld 

Berlage in Nederland, werd er in Berlijn radicaal 

afscheid genomen van de stedebouwkundige traditie 

van de 19e-eeuwse stad28. Nieuwbouw vond plaats in 

zogenaamde satellietsteden, die rondom de ‘kern’ van 

Berlijn gebouwd werden. Deze satellietsteden waren 

gebaseerd op de traditie van de Engelse tuinsteden 

die via Unwin en Hermann Muthesius (1861-1927) 

hun weg naar Duitsland vonden.

Over de negentiende eeuw schrijven Castex, Depaule, 

& Panerai ( 2007) dat deze wordt gekenmerkt door 

“pogingen om, tegen de voortzetting van de klassieke 

traditie in, het spontane pittoreske van de inheemse 

architecturen of van de middeleeuwse steden ruimtelijk 

terug te vertalen”.29 Na de realisatie van een dergelijk 

landschappelijke ‘siedlung’30, bleek dat toch niet te 

voldoen aan de rationalisering die Wagner voor 

ogen had. “Het ware antwoord op de problematiek in 

de woningbouw moest zijns inziens worden gezocht 

in grootschaligheid: de Großsiedlung”.31 Na de 

indiensttreding van Wagner in de ‘Stadtbaurat’ 

van Berlijn in 1926 haalde hij Taut over om voor 

Berlijn zulke großsiedlungen te verwezenlijken. De 

großsiedlung Britz, waar onder andere Taut aan 

meewerkte en later in dit verslag uitvoerig aan de orde 

komt, is op het model van Wagner gebouwd, maar is 

door " nanciële beperkingen nooit zo groot geworden 

als Wagner zelf graag had gezien. De siedlungen 

kenmerkten zich door de toepassing van een 

gestandaardiseerde plattegrond en bouwonderdelen.



J.J.P. Oud, ca. 1918
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Bruno Taut, ca. 1918
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jjp oud
Jeugd en vorming

Oud werd in 1890 geboren in Purmerend. Na de lagere 

school te hebben afgerond, liet Oud zich in 1903 

inschrijven aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus 

te Amsterdam.32 Hij verkoos deze, meer op de 

esthetiek gerichte opleiding, boven een hbs opleiding 

aan de Polytechnische school te Delft. Oud bleef 

daar drie jaar, waarna hij in 1907 opzichter-tekenaar 

werd bij een architectenbureau in Amsterdam. Al 

na een jaar verliet Oud dit bureau en stroomde in 

op de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, 

waarvoor hij in 1910 zijn diploma bouw- en 

werktuigbouwkundig tekenen ontving. Na nog twee 

jaar bepaalde colleges als toehoorder te volgen aan de 

Technische Hogeschool te Delft, was zijn opleiding 

in Nederland compleet.

Oud had al vroeg contact met architect en 

stedebouwkundige H.P. Berlage via diens dochter33en 

het zou Berlage kunnen zijn geweest die Oud bij de 

beroemde architect en stedebouwkundige $ eodor 

Fischer had aanbevolen. In 1912 vertrok Oud 

naar München om daar voor Fischer te werken als 

tekenaar-stagiaire.34 Fischer hing, net als Berlage, de 

stedebouwkundige beginselen van Camillo Sitte aan. 

Van Fischer leerde Oud het belang van proportie, 

architectonische compositie en het ‘ontwerpen op 

systeem’, maar hij zag in München ook werken 

van leden van ‘Der Blaue Reiter’: Kandinsky, Franz 

Marc, August Macke en Paul Klee.35 Fischer kon 

Oud echter niet helpen met zijn zoektocht naar de 

vraag hoe het eigentijdse bouwen van een consistente 

theorie voorzien kon worden en hoe “voorkeuren 

voor het vernacular, het zakelijke, de techniek en het 

monumentaal-representatieve, tot een algemeen geldend, 
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nieuw schoonheidsideaal”36 samen gesmeed konden 

worden.

Oud als zelfstandig architect

In 1913 verhuisde Oud naar Leiden, waar hij een 

architectenbureau begon. In 1914 ontwierp Oud samen 

met zijn collega W.M. Dudok37 24 arbeiderswoningen 

te Leiderdorp38. Enkele van de werken van Oud tussen 

de jaren 1907 en 1917 vertonen enige verwantschap 

met de Engelse landhuizen van Muthesius39, evenals 

elementen uit de handboeken van Leliman40, maar 

het vroege werk van Oud was voornamelijk gebouwd 

naar voorbeeld van zijn ‘meester’: Berlage.41 Berlage 

had een grote invloed op het leven en werk van Oud42. 

De ideologie van Berlage over de relatie tussen kunst 

en samenleving werd door Oud overgenomen43 en 

via Berlage kwam Oud in contact met belangrijke 

architectuurtheoretici, zoals Hermann Muthesius44. 

Over de relatie tussen artistieke vernieuwing en 

maatschappelijke vernieuwing sprak Oud ook 

met W.C. Brouwer, een keramist die Oud had 

leren kennen bij de tekengenootschap ‘Kunst om 

de Kunst’. Van hem leerde Oud tevens dat er een 

eenheid bestond tussen beeldende, toegepaste en 

monumentale kunst, die samen kon werken met de 

architectuur.45 Een ander lid van ‘Kunst om de Kunst’ 

was $ eo van Doesburg. Het waren “meer dan welke 

tekst van Berlage, Muthesius, Fischer of Wagner ook”46 de 

teksten van Van Doesburg47 geweest die Oud aanzette 

tot zijn tekst ‘over de toekomstige bouwkunst en hare 

architectonische mogelijkheden’ (1921)48. De theorie 

van Van Doesburg en van Berlage botsten en Oud 

had aanzienlijk meer moeite met afscheid nemen 

van het ‘berlagiaanse’ dan Van Doesburg. Kort na de 

kennismaking met Van Doesburg schreef Oud het 

artikel ‘Over cubisme, futurisme, de moderne bouwkunst 

enz.’49, waarin er een brug wordt geslagen tussen kunst 

en architectuur.

De Stijl (1917-21) 

Tussen 1917 en 1921 was Oud betrokken bij het 

tijdschrift ‘De Stijl’ (dat in 1917 werd gesticht door 

Van Doesburg). In het eerste nummer van ‘De 

Stijl’ verschijnt een artikel van Oud getiteld ‘Het 

monumentale stadsbeeld’50. In dit artikel schrijft Oud 

onder andere over het belang van de ‘plastiek’ in 

de bouwkunst en over het moderne bouwblok, dat 

zich zal uiten in “[…] een sterk uitgesproken rythme 

en aanvaarding van moderne materialen. De radicale 

afrekening met het schijndak staat op den voorgrond met 

als gevold de aanvaarding van het platte dak met zijn 

consequenties […]”51. Ook kaart hij de noodzaak van 

overheidsbemoeiing aan bij het tot stand komen van 

het moderne woningblok.

Van Doesburg had grootse plannen met het blad en 

wilde het onder de aandacht brengen in de “toenmalige 

belangrijkste centra van de Moderne Beweging: Weimar 

(Bauhaus) en Parijs (L’Esprit Nouveau)”52, waarbij 

Oud een grote rol zou spelen. Rond 1920 begon het 

contact tussen Oud en ‘De Stijl’ echter breuken te 

vertonen. Van Doesburg was onder de invloedssfeer 

van de internationale Dada-beweging gekomen en 

de uiting van het eigentijdse bouwen verwijderde 

zich steeds verder van de oorspronkelijke esthetische 

idealen van De Stijl.53 Bij het project in Spangen 

(1918 – 1920) liep de relatie met Van Doesburg stuk. 

De twee werden het niet eens over de “onderlinge 

verdraagzaamheid van kleur en baksteen en over de 
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(stads)esthetische werking van een schilderkunstige 

compositie”54.In 1921 trok Oud zich terug van alles wat 

met De Stijl te maken had.

De gemeentelijke Woningdienst Rotterdam 

(1918-1933)

Als architect bij de gemeentelijke woningdienst 

zag Oud zijn kans schoon om de ideeën over een 

monumentaal stadsbeeld (en zijn ideeën over 

normalisatie, standaardisatie, stedelijke bebouwing, 

woningplattegronden en nieuwe bouwtechnieken) 

direct toe te passen op de realiteit.55 Oud wist, ondanks 

moeilijke omstandigheden56, een indrukwekkende 

reeks gebouwen te realiseren als architect binnen de 

gemeentelijke woningdienst. Veel van deze projecten 

(zoals de blokken in Spangen (1918-1920) en 

Tusschendijken (1920-1924)57 en de wijken Hoek 

van Holland (1924-1927), Kiefhoek (1925-1930) 

en Blijdorp (1931-1932)) kregen zowel binnen als 

buiten Nederland veel aandacht. Het project in 

Hoek van Holland haalde hij later aan in het artikel 

‘Huisvrouwen en architectuur’, verschenen in 1927 in 

het blad ‘i10’, waar hij schreef over hoe er weer tot 

een levende en algemene bouwkunst te komen die 

zich zou kunnen uiten in een ‘stijl’.58 In hetzelfde 

jaar realiseerde Oud in Stuttgart een architectonisch 

hoogstandje in de modelwijk de ‘Weißenhofsiedlung’ 

onder leiding van Mies van der Rohe. In dit rijtje 

van vijf woningen toonde Oud onder andere hoe de 

huishouding binnen een woning gestroomlijnd kon 

worden en vertaald kon worden naar architectuur. 

In het blad i10 schrijft Oud een toelichting bij de 

woningen: “Basis bij den opzet van het plan was: weinig 

kosten bij het inrichten (zooveel mogelijk ingebouwd), 

eenvoudige huishouding (zonder dienstbode).59 De 

woningen zijn een uitstekend voorbeeld van de 

naturalistische ontwerpmethode van Oud: ze zijn 

ontstaan zonder vooropgestelde vormentaal, maar er 

ligt in dit geval wel een stijlvormende aspiratie aan 

ten grondslag. Het rijtjes was bedoeld als ‘type’ en is 

dus reproduceerbaar. 

In 1933 nam Oud, op een moment waarop hij 

internationaal naam had gemaakt als architect van 

het nieuwe wonen, maar gekweld door psychische 

inzinkingen, afscheid van de gemeentedienst 

Rotterdam.

 

Het einde van het modernisme en zijn 

naoorlogs werk 

Rond de zelfde tijd dat Oud de Woningdienst 

verliet, leek ook het modernisme van de Europese 

avant-garde ten einde te komen. Het zwaartepunt 

verplaatste zich naar Amerika en veel architecten 

(o.a. Mendelsohn, Gropius en Mies van der Rohe) 

vertrokken mee. “Het modernisme verloor het stigma 

van de socialistisch geïnspireerde tegenbeweging en werd 

als cultureel fenomeen omarmd door de meest elitaire, 

culturele instellingen in Amerika […].60

De ontwerpen van Oud veranderden. Kenmerkend 

was bijvoorbeeld het ‘BIM-gebouw’61 (1937 en 1942) 

in Den Haag, waarin Oud duidelijk een andere 

ontwerpbenadering heeft. Zakelijkheid en abstractie 

in plattegrond en gevelbeeld maakten plaats voor 

ornamentiek. Ondanks zijn uitlating over ornament 

als “het universeel geneesmiddel voor bouwkundige 

impotentie”62, was Oud geen absolute tegenstander 

van ornament. Toch was het vooral het gebruik van 

ornamenten wat hem veel kritiek opleverde. Oud 
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schreef hier later over in zijn boek ‘Architecturalia’ 

(1963): “Hun aller voorschrift was, dat men zich behoort 

te ontwikkelen volgens door hen voor te schrijven lijnen 

van geleidelijkheid. Van uit het nieuwe conformisme, 

waartoe ik – met andere bedoelingen – zelf mede de stoot 

gegeven had! De voltooiing te zoeken langs andere banen 

achtte men een verraad aan het eigen zelf, dat me ook nu 

nog – nu men beter kan weten – soms nog aangewreven 

wordt!”63Dit citaat is interessant in het kader van dit 

onderzoek, aangezien Oud hier duidelijk aangeeft 

zich niet zomaar conformeert met een vooropgestelde 

‘voorgeschreven lijnen’, regels, ofwel: een stijl. 

Voor hem is dit gebouw onderdeel van dezelfde 

continuïteit als zijn eerdere werken, ‘van dezelfde 

geest doordrongen’ en dat was de geest van ‘De Stijl’.64 

De ontkenning van een breuk in zijn oeuvre en de 

nadruk op een continuïteit in zijn werk vormt de 

essentie voor zijn manuscript ‘Mein weg in ‘De Stijl’’ 

(1958). Na de oorlog maakte Oud nog enkele publieke 

gebouwen, waaronder een aantal kantoorgebouwen, 

raadshuizen, een bioherstellingsoord en het 

Nederlands congresgebouw in Den Haag. Het 

congresgebouw (1956-1963) was het laatste door 

Oud ontworpen werk en is na zijn dood in 1963 

uitgevoerd door zijn zoon Hans Oud.
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Jeugd en vorming

Bruno Taut werd geboren in1880 te Köningsberg. 

Hij genoot een humanistische vorm van onderwijs 

op het gymnasium en zijn idealistische natuur legde 

al op vroege leeftijd de basis voor zijn verbintenis 

met het socialisme.65 Gedurende zijn schooljaren 

ontwikkelde hij een interesse voor de wiskunde, wat 

hem later zou helpen als architect. In 1897 rondde 

hij zijn schooljaren af, waarna hij in de zomer werkte 

als leerling metselaar bij een bedrijf dat zich ook 

bezighield met gewapend beton constructies. In de 

wintermaanden bezocht hij de ‘Baugewerksschule’. 

Taut bleek talent te hebben voor de praktische kant 

van het bouwen, aangezien hij de vakschool in drie 

– in plaats van de voorgeschreven zes – semesters 

afrondde. 

In 1902 verhuisde Taut van zijn geboortestad naar 

Berlijn. De stad maakte een grote indruk op hem, 

vooral het ‘briljante’ winkelcentrum ‘Wertheim’ aan 

de Leipziger Platz, ontworpen door Alfred Messel. 

De manier hoe Messel alle individuele componenten 

had samengesmeed in een helder en coherent geheel 

verdiende volgens Taut veel lof.66 Daarnaast werd 

Taut in Berlijn ook gegrepen door het werk van de 

schilder Arnold Böckling. Vooral ‘de poëzie van de 

kleur’ was onbeschrijfelijk, zo schreef hij zijn jongere 

broer Max in 1905.67 Iain Boyd Whyte schrijft in 

zijn boek ‘Bruno Taut and the Architecture of Activism’ 

(1982) dat het precies deze twee invloeden kunnen 

zijn geweest die Taut twee verschillende esthetische 

kwaliteiten hebben meegegeven.68 De eerste is 

‘het gevoel van eenheid tussen de elementen en 

het geheel’ in het gebouw van Messel en de tweede 

is het ‘mystieke’ van de kleurige schilderijen van 

bruno taut
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Böckling. Het rationele gevoel van orde, sequentie en 

harmonie wat spreekt uit het gebouw, tegenover het 

symbolische en kleurige uit de schilderijen leidt bij 

Taut tot een dualiteit tussen enerzijds de architectuur 

en anderzijds de schilderkunst. In zijn dagboek 

(1905) erkent Taut dit dualisme en schrijft: “Spatial 

compositions with colour, coloured architecture – these are 

areas in which I shall perhaps say something special. For 

exactly this reason, because painting always brings me 

back to architecture and vice-versa. I don’t have to worry 

about a cleavage between the two”.69 Deze dualiteit zal 

in het gehele oeuvre van Taut zichtbaar blijven.

In Berlijn ging Taut aan de slag bij de bekende 

architect en stedebouwkundige Bruno Möring. 

Möring was een specialist op het gebied van nieuwe 

bouwmaterialen en bouwtechnieken. Taut bleef hier 

niet lang en verhuisde in 1904 naar Stuttgart, waar 

hij werd aangenomen bij het bureau van $ eodor 

Fischer70. Fischer was op dat moment de leidende 

architect van de traditionele, romantische Zuid-

Duitse hogeschool, die “naar lichaam: het platteland, 

folklorisch was, maar naar de geest burgerlijk”71 en de 

esthetiek van de ‘Materialstil ’72 nastreefde. Onder 

leiding van Fischer maakte Taut in 1905 zijn eerste 

zelfstandige werk: een uitbreiding van een dorpskerk 

in Württemberg. In 1908 verliet Taut het bureau van 

Fischer en richtte een jaar later een architectenbureau 

op met Franz Ho% man in Berlijn. Tussen 1910 en 

1911 werkte Taut aan een gevelontwerp voor een 

gebouw aan de Kottbusser Damm in Berlijn. Hij 

keerde zich af van het traditionele gevelontwerp door 

alle ornamentatie die op de gevel was ‘geplakt’ te 

vervangen met een gematigde decoratie in de vorm 

van patronen die zich in de gevel zelf bevonden, 

en daarmee nadruk te leggen op architectonische 

elementen als ramen, deuren en balkons. Hiermee 

volgt hij de architectonische vormentaal van Otto 

Wagner. Het ontwerp aan de Kottbusser Damm 

markeert de eerste stap in de afkeer van Taut tegen 

het Academisme, uiteindelijk streeft Taut – zo blijkt 

in het artikel ‘Eine Notwendigkeit’ in ‘Der Sturm’ – naar 

een totale herde" niëring van de aard en de functie van 

de architectuur.73

Expressionisme en reformisme

De dualiteit van Taut met betrekking tot de architectuur 

en de schilderkunst uitte zich ook op ideologisch vlak. 

In de ideologie van Taut is zowel het reformisme als 

het expressionisme terug te vinden. Het reformisme 

uit zich in de aansluiting bij de ‘Gartenstadtgesellschaft’74 

in 1912 en zijn expressionistische kant uit zich 

voornamelijk in de paviljoens die hij ontwerpt voor 

de glas- en staalindustrie, en in zijn verbintenis met 

de ‘Sturm Gruppe’, die zocht naar een ‘essentie’ in de 

schilderkunst en literaire werken en zich tegen het 

positivisme en naturalisme van de laat 19e eeuw 

keerde.75 De reformisten wilden niet alleen de loop 

van de architectuur, maar van de hele gemeenschap 

veranderen, zoals werd geschreven door o.a. Hermann 

Muthesius en Karl Sche@  er via de Werkbund.76 Door 

zowel binnen het reformisme als het expressionisme 

te opereren, werd Taut door I.B. Whyte als actor in de 

‘Architecture of Activism’ geplaatst. Het Activisme gaat 

volgens hem77 over het verenigen van de impulsen 

van het expressionisme met de behoefte van sociale 

reformatie, waarbij ook de fusie van enerzijds de 

sociale en rationele vaardigheden van de architect 

en anderzijds de fantasie en het subjectivisme van de 
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schilder een rol speelt.78

In 1913 maakte hij, in expressionistische stijl, als 

monument voor het ‘nieuwe materiaal staal’ een 

gebouwtje voor de staalindustrie (het ‘monument 

des Eisens’ in Leipzig), maar het was vooral zijn 

glaspaviljoen op de ‘Werkbundausstellung’ van 1914 in 

Keulen wat hem veel bekendheid opleverde. Aan de 

bouw van dit paviljoen ging een artikel in het blad ‘Der 

Sturm’ vooraf getiteld ‘Eine Notwendigkeit’(1914), 

geschreven door Taut. In dit artikel moedigt hij 

architecten aan om het pad van de schilders te volgen 

en samen – architect en schilder – tot een nieuwe 

architectuur te komen. De expressionistische dichter 

en vriend Paul Scheerbart79 is lyrisch over de tekst en 

werkt nauw samen met Taut. In hetzelfde jaar bout 

Taut het ‘Glashaus’ in Keulen. Dit paviljoen is een ode 

aan het materiaal glas als bouwmateriaal. Het heeft 

geen functie, behalve ‘prachtig zijn’. 

In dezelfde tijd ontwierp hij ook de tuinstad 

‘Falkenberg’80, die de reformistische kant van Taut 

laat zien. Hij is er van overtuigd dat de ‘geest van 

de moderne tijd’, een sociaal idealisme, zich beter 

uit in de architectuur van de tuinstad dan in de 

‘monumentale’ bouw.81 Bovendien moet de wijk 

‘uitermate simplistisch en e% ectief opgesteld zijn, 

met een minimum aan decoratie’, een opvatting die 

lijnrecht tegenover de esthetische ideologie staat waar 

hij over schrijft in ‘Eine Notwendigkeit’ en laat zien in 

het ontwerp van het Glashaus. 

Oorlog

In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Taut 

schreef tijdens de oorlog twee utopische boeken: 

‘Die Städtkröne’ en ‘Alpine Architektur’ die na de 

oorlog uitgegeven werden. Taut had een hekel aan 

het militairisme en omzeilde de dienstplicht onder 

andere door zich uit te hongeren. Hij werd nooit 

soldaat. Toen de oorlog in 1918 eindigde en Duitsland 

achterliet in een crisis, hoopte de bevolking op een 

vredige en democratische ontwikkeling. Taut zette 

zich hier volledig voor in en stelde zich het doel een 

grootse, mooie en indrukwekkende stad te bouwen. 

Ook zette hij in 1920 het blad ‘Frühlicht’ voort, 

waarin hij nieuwe bouwideeën toonde. In 1921 kreeg 

hij een plaats in de ‘Stadtbaurat’ van Magdeburg, 

waardoor hij zijn tijd als ideoloog en theoreticus 

afsloot en zich meer met de praktijk bezig zou 

houden. In 1912 begint Taut, in samenwerking met 

Franz Ho% mann, aan zijn eerste siedlung: ‘Gartenstadt 

Reform’ in Magdeburg. De wijk kenmerkt zich door 

een uitbundig kleurgebruik. Pas lang na de oorlog, in 

1930, worden de laatste woningen gerealiseerd. De 

geslaagde kleurexperimenten die Taut uitvoerde in 

Falkenberg en Magdeburg leidden tot de publicatie 

‘Aufrug zum farbigen Bauen’ (1918-1919), waarin hij 

de (her)introductie van kleur in de bouw propageert. 

Dit leidde waarschijnlijk tot de aanstelling als 

‘Stadtbaurat’ van Magdeburg, waar hij in 1921 in 

dienst kwam.82

De Siedlungbouw in Berlijn

In 1923 bezoekt Taut Nederland. Vooral de 

architectuur in Amsterdam en Rotterdam vallen hem 

op, waarbij hij overigens geen kant kiest: “Bei dem 

Kampf zwischen Rotterdamer und der Amsterdammer 

Richtung ist es mir schon nicht möglich, für oder gegen 

unbedingt Stellung zu nehmen“83. Een stelling die hij 
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in zijn boek ‘Die neue Baukunst: in Europa und 

Amerika’ nog steeds aanhoudt. Hij prijst zowel het 

werk van Berlage als dat van Michiel de Klerk en J.J.P. 

Oud. Hij wijst wel op het gevaar dat de ‘Eindeutigkeit’ 

van de Rotterdamse architectuur om kan slaan in 

een formalisme.84 Toch nam hij enkele invloeden uit 

Nederland mee en verwerkte deze in zijn siedlung 

‘Am Schillerpark’ (1924-25, eerste bouwfase), Taut’s 

enige siedlung waar hij de gevel in onbehandeld 

(ongeverfd) baksteen liet. Ook de expressionistische 

vormentaal van de gebouwen van de Amsterdamse 

School (voornamelijk die van De Klerk) kon Taut 

zeer waarderen.

In 1924 verruilt Taut de Stadtbaurat van Magdeburg 

met een positie als raadgevend architect bij de 

woningonderneming ‘GEHAG’85. Onder de 

GEHAG bouwde Taut zijn grootste projecten, de 

zogenaamde ‘Großsiedlungen’ en kwam zijn ideologie 

over de nieuwe woonvorm tot stand. In de siedlungen 

kon hij ook de nieuwste ontwikkelingen kwijt op 

het gebied van techniek, constructie en hygiëne. 

De stedenbouw vertoont overeenkomsten met de 

ideologie van Adolf Behne, waarin een innige relatie 

bestaat tussen de stedebouw en de landschappelijke 

situatie. De woonkamer wordt daarbij een verlengstuk 

van de omgeving: ‘das Außenwohnraum’. De relatie 

met de omgeving voorkomt een herhaling van een 

‘basispatroon’ in de stedebouw tussen de verschillende 

siedlungen.86 In de architectuur (in de plattegronden, 

maar ook in de gevelcompositie) is wel een standaard, 

of stijl, op te merken. Daarop wordt later in dit verslag 

dieper ingegaan. 

De belangrijkste siedlungen van Taut zijn gebouwd 

in de periode tussen 1925 en 1930. De Großsiedlung 

‘Britz’ en de ‘Waldsiedlung Zehlendorf ’ zijn hier 

twee voorbeelden van en worden later in dit verslag 

eveneens uitvoerig besproken. In de laatstgenoemde 

siedlung werden in 1928 enkele woningen gebouwd 

tegenover de woningen van Taut. Deze woningen 

waren door de traditionele woningbouwvereniging 

‘GAGFAH’87 gebouwd en hadden, in tegenstelling tot 

de woningen van Taut, geen platte, maar zadeldaken. 

Taut reageerde fel op de komst van deze traditionele 

woningen en doet, zoals Ernst van der Hoeven al stelt, 

‘denken aan de strijd tussen Oud en de traditionele 

Delftse school’.88

Tussen 1929 en 1930 bouwt Taut nog de ‘Wohnstadt 

Carl Legien’, in samenwerking met Franz Hillinger. 

Deze siedlung verbeelde het stedelijk wonen door 

bouwblokken te realiseren met brede binnenterreinen. 

Dit zou voor lucht moeten zorgen in het stedelijk 

weefsel. Na de realisatie van deze wijk, verminderde 

de invloed van de progressieve bouwverenigingen en 

bouwde hij bijna niets meer in Duitsland.

Emigratie

Vanaf eind 1931 is Taut vaak in Moskou te vinden 

en een jaar later vestigt hij zich daar de" nitief. Hij 

blijft hier tot begin 1933, waarna hij door tegenslagen 

in de bouw weer terugkomt in Berlijn. Hij zal zijn 

woning daar echter niet meer terug zien, omdat 

deze is overgenomen door de nazi’s. Uit angst om 

gearresteerd te worden, vlucht hij via Stuttgart naar 

Zwitserland en reist hij daarna door naar Japan. In 

Japan houdt hij zich bezig met de Japanse cultuur en 

architectuur89 en geeft hij enige lezingen en schrijft hij 

een aantal boeken, waaronder zijn ‘Siedlungsmemoiren’ 

en zijn ‘Architekturlehre’. Na 3 jaar emigreert hij 
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naar Turkije. Het klimaat is hier gunstiger voor zijn 

gezondheid - hij kampt al jaren met astmaproblemen 

- en het contact met Duitsland is gemakkelijker. 

Op dat moment staat Turkije onder leiding van 

Kemal Atatürk, die het land net door een revolutie 

heeft gevoerd. Veel architecten en kunstenaars willen 

helpen het ‘nieuwe Turkije’ op te bouwen, waaronder 

Martin Wagner. Door zijn hulp wordt Taut aangesteld 

als Professor van de Architectuurafdeling op de 

kunstacademie van Istanbul. Tevens wordt hij hoofd 

van architectenbureaus voor onderwijsinstellingen. 

Hij bouwt hiervoor een faculteitsgebouw van de 

universiteit Ankara in 1937. Taut was een zeer 

gewaardeerde architect en ontvangt in 1938 een 

onderscheiding voor zijn werken. Aan het eind van 

dat jaar sterft hij aan de gevolgen van zijn astma 

aandoening.

 



29



30

tijdlijn 

bruno taut

Reform (1921)

Monument des Eisens (1913)

Reform Magdeburg 
(1913)

Großsiedlung Britz (1925) Aanbouw Großsiedlung Britz (1925)

Glashaus exterieur (1914)

Kottbusser Damm (1911)

1880

Gartenstadt Falkenberg (1913)
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Britz, ‘Rote Front’ (1925)

Waldsiedlung Zehlendorf (1928) Waldsiedlung Zehlendorf (1928)

Faculteit Ankara (1937)

Britz, ‘Hufeisen’ (1925)

Weißenhofsiedlung (1927)Schillerpark (1925)

Carl Legien (1929) 1938
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tijdlijn 

jjp oud

1890

Leiderdorp (1914)

Spangen (1920)

Kiefhoek (1925)

Fabriek (1919)

Cafe de Unie (1925)

Bouwkeet Oud-Mathenesse (1923) restauratie 1993
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1963

Weissenhofsiedlung (1927)

Hoek van Holland (1926)

Congresgebouw (1956)

Blijdorp (1931) 

B.I.M. gebouw ‘Shell gebouw’ (1937) Spaarbank (1942)
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cases

j.j.p. oud 
& bruno taut

Gartenstadt Falkenberg  1913-1914

Leiderdorp   1914-1915

Tusschendijken   1920-1924

Grosssiedlung Britz: Hufeisen 1925-1930

Grosssiedlung Britz: Rote Front 1925-1930

Kiefhoek    1925-1930

Waldsiedlung Zehlendorf  1926-1932

Weissenhofsiedlung  1927
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Woningtype A, Martin Ken, 1977
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Leiderdorp

Oud maakte samen met W.M.Dudok in 1914 twee 

ontwerpen voor enkele arbeiderswoningen aan de 

Munnikerweg in Leiderdorp. De uitgevoerde variant 

is in stedebouwkundige opzet te herleiden naar de 

tuinstadtraditie van Unwin (zijn ‘Town Planning in 

Practice’ (1908) kwam in 1910 uit in het Duits). De 

woningen zijn in clusters van vier of vijf gepositioneerd 

rond een plantsoentje, waar ook een waterput geslagen 

zou worden. Verbindingsmuurtjes met poortjes 

zorgen voor een samenhang in het complex. De 

woningen zijn traditioneel van plattegrond en gevel 

en vooral het kleine woningtype (van de in totaal twee 

woningtypes) is erg krap ingericht.90 Dit woningtype 

wordt later in dit verslag uitvoerig beschreven en 

geanalyseerd. 

De minimale inrichting was een logisch gevolg van 

de omstandigheden, aangezien het budget voor de 

woningen erg krap was. De keramist en vriend van 

Oud, W.C. Brouwer, schreef lovend over het wijkje 

in het Leidsch Dagblad.91 Taverne (2001) schrijft 

hierover in zijn boek: “Brouwers kritiek is illustratief 

voor de populariteit van het vernacular als esthetisch en 

ideologisch gedachtegoed in kringen van meubelmakers 

en pottenbakkers”92. De woningen werden in 1983 

gesloopt.

case I
j.j.p. oud

leiderdorp



Akazienhof, Aykut Kansu, 2010
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case II
bruno taut
falkenberg

Falkenberg

Deze tuinstad is ontworpen door Taut in 

samenwerking met Heinrich Tessenow tussen 1913 

en 1916. De wijk zou eigenlijk veel groter worden dan 

het uiteindelijke complex, maar de eerste wereldoorlog 

zorgde voor een stagnatie van de bouw, die daarna niet 

meer hervat werd. Uiteindelijk zijn alleen de eerste 

en tweede bouwfasen opgeleverd: de ‘Akazienhof ’, 

met 34 woningen en de ‘Gartenstadtweg’ met 93 

woningen. Voor het totale plan waren ca. 1500 

woningen gepland. 

De wijk kenmerkt zich door een uitbundig gebruik 

van kleur, wat het de naam ‘Tuschkastensiedlung’ 

(verfdooswijk) opleverde. De wijk is in zijn geheel 

opgenomen in de UNESCO lijst van werelderfgoed 

in 2008, de woningen zijn na een uitvoerig onderzoek 

opnieuw geverfd en de wijk is nog steeds te bezoeken.

Dit onderzoek richt zich enkel op de Akazienhof, met 

in het bijzonder een rijtje van vijf woningen aan de 

noordoost zijde van de hof. 



Gevelbeeld Tusschendijken. Nai,  Archief J.J.P. Oud
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case III
j.j.p. oud

tusschendijken
Tusschendijken

Deze wijk in Rotterdam was oorspronkelijk door Oud 

bedacht als een ensemble van acht bouwblokken, die 

samen uit meer dan 1000 woningen zouden bestaan. 

Van de acht woonblokken werden er uiteindelijk 

vijf gerealiseerd. De blokken zijn gebaseerd op 

de blokken die Oud eerder ontwierp voor de 

wijk Spangen. Na enkele aanpassingen93 zijn deze 

‘proto-type’ plattegronden opnieuw gebouwd in 

Tusschendijken. Oud streefde met deze blokken 

een zogenaamd ‘monumentaal stadsbeeld’94 na: een 

moderne stedebouw, waarin het bouwblok de kleinste 

korrel was. Moderne materialen en bouwmethodes, 

zoals gewapend beton en grote glasvlakken zouden 

gebruikt moeten worden om een nieuw en modern 

stadsbeeld te creëren95. Zo ver kwam het echter niet: 

de blokken in Tusschendijken zijn opgetrokken uit 

baksteen. De plasticiteit van de gevel en de ruime 

(openbare) binnentuin zijn wel modern te noemen. 

Ook aan het credo van de moderne architecten – licht, 

lucht en ruimte – is gehoor gegeven: “aan de eischen, 

die onze tijd stelt, wat betreft beknoptheid, stofvrijheid, 

licht, lucht, enz. is getracht zooveel mogelijk te voldoen”.96

Het blok geeft de bewoners het gevoel van het 

wonen in een grote stad, maar met behoud van de 

geborgenheid van het gesloten blok.



Gevelbeeld ‘hufeidensiedlung’.  B. Ludvigsen, 2011
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case IV
bruno taut

hufeisensiedlung
Britz Hufeisen

Dit hoe" jzervormige gebouw in de ‘Großsiedlung 

Britz’ heeft een lengte van ca. 350 meter en is het 

toonbeeld van de visie van Taut met betrekking tot 

stedebouw in de jaren twintig van de vorige eeuw.  

Ook zijn ideologische gedachtes met betrekking tot 

de sociale woningbouw komen in dit gebouw naar 

voren. De Hufeisensiedlung kan gezien worden als  

‘die Städtkröne”, waar hij in 1919 over schrijft. Het 

gebouw vormt het centrale punt, de ‘kop van het 

lichaam’, waarin de wijk het lichaam is. 

Taut is in dienst van de GEHAG, een vereniging voor 

sociale woningbouw en Taut zet zich, net als Oud in 

voor de belangen van de massa. Net als veel andere 

architecten rond die tijd (waaronder Oud), gebruikt 

hij standaardisatie van plattegronden om de kosten te 

drukken.

De Hufeisensiedlung is gebogen om een verdiept 

binnenterrein en waar in het laagste punt een meertje 

gelegen is die dateert uit de ijstijd. Taut grijpt vaker 

terug op topologische gegevens om deze vervolgens 

te verweven met zijn plan. In dit onderzoek zal een 

geveldeel bekeken worden van het gebouw, waarbij het 

gebruik van kleur (in combinatie met de vlakwerking 

van de gevel) en standaardisatie in plattegrond en 

gevel geanalyseerd zullen worden.



Gevelbeeld ‘Rote Front’.  Sebastian Trommer, 2011
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case V
bruno taut

die ‘rote front’
Britz Rote Front

Aan de rand van de Großsiedlung Britz, aan de Fritz-

Reuter-Allee, ligt een appartementen complex dat 

door zijn voorkomen en kleuren ook wel ‘die Rote 

Front’ genoemd wordt. De gebouwen vormen een 

barrière tussen de woningen aan de andere kant van de 

weg, gebouwd door de traditionalistische architecten 

Engelmann & Fangmeyer voor de DeGoWo en de 

wijk achter het ‘front’. Deze wijk van Taut achter 

het Rote Front volgt echter niet dezelfde vormentaal 

als de Hufeisensiedlung of het Rote Front. De rest 

van de wijk wordt gekenmerkt door tuinwijkachtige 

woningen met traditionele zadeldaken.



Hoek Heer Arnoldstraat en tweede Kiefhoekstraat. ANP Foundation, 1963
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case VI
j.j.p. oud

de kiefhoek
Kiefhoek

Dit voormalig arbeiderswijkje in Rotterdam, met 

294 woningen, 2 winkels een waterstokerij en 2 

werkplaatsen, ligt verscholen achter de bebouwing 

aan de voormalige polderdijken Hillevliet en de 

Groene Hilledijk. Het doel bij het ontwerp van De 

Kiefhoek was om een maximale woning te creëren 

met minimale middelen. Samen met de achtergrond 

van Oud als pionier van het Nieuwe Bouwen in 

Nederland uit dit zich in een seriematig uitgevoerde 

woningproductie, vrijwel uitsluitend met eenzelfde 

standaardplattegrond. Door de witte vlakken en 

platte daken, het vermijden van ornamentiek (in 

de vorm van ‘versiering’) en het omarmen van het 

machinale tegenover het ambachtelijke breekt Oud 

met de heersende pittoreske traditie.

Het resultaat is een in- en op zichzelf gerichte 

wijk, waarbij de woningen architectonisch bewerkt 

zijn waardoor een eenheid ontstaat. Een eenduidig, 

samenhangend straatbeeld, ontstaan uit een 

zoektocht naar de optimale balans tussen onderzoek 

en vormgeving. De wijk trok, samen met andere 

werken van Oud uit dezelfde tijd de aandacht zowel 

binnen Nederland als internationaal en zette Oud op 

de kaart als architect van het nieuwe wonen.97



Hochsitzweg. Theo Löber, 1966
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case VII
bruno taut

waldsiedlung 
zehlendorf

Onkel Tom

De wijk heet eigenlijk ‘Waldsiedlung Zehlendorf ’, 

maar wordt door zijn ligging aan het metrostation 

‘Onkel Tom’s Hütte’ ook wel daarnaar vernoemd. 

Wederom zorgt ook het bonte kleurgebruik hier 

voor een bijnaam: de ‘Papagaiensiedlung’. De wijk 

werd tussen 1926 en 1932 gebouwd, als project voor 

de GEHAG. De gehele wijk is een samenwerking 

tussen de architecten Bruno Taut, Hugo Häring, 

Hans Poelzig en Otto Rudolf Salvisberg, die ieder 

een gedeelte kregen toegewezen om te ontwerpen.

Het plan kent meerdere woningen die de 

stijlkenmerken hebben van het nieuwe bouwen en 

het kubisme, waarvan de ‘Wilskistraße’ een goed 

voorbeeld is. De meeste woningen van Taut zijn echter 

nog gebaseerd op een herhaling van eenzelfde type, 

wat nog een traditionele plattegrond en traditioneel 

gevelbeeld heeft. 

Ook nu nog is het stedebouwkundig plan te zien 

als een tuinstad. De vermijding van een axiaal 

stratenpatroon en de verspringing van de gevels zijn 

hier enkele voorbeelden van. Een ander aspect van de 

wijk is de verbintenis met de natuur. De topogra" sche 

ligging van het gebied aan een bos heeft Taut doen 

besluiten om de natuur het plangebied in te trekken, 

wat resulteerde in een groene wijk met veel bomen en 

een riante tuin achter elke woning.



Foto Exterieur. J.J.P. Oud, 1927
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case VIII
j.j.p. oud

weissenhof
siedlung

Weißenhof

In 1927 hield de ‘Werkbund’ een tentoonstelling 

waarin 17 voorname, moderne architecten gevraagd 

werd om een woning te ontwerpen in Stuttgart. De 

opdracht kwam van de stad en Mies van der Rohe 

had de leiding. Oud maakte hiervoor een rijtje van 

vijf identieke woningen die als rij ‘oneindig’ herhaald 

konden worden. De woning was ontworpen vanuit 

de eisen van de huisvrouw, wat leidde tot een uiterst 

eY  ciënte en eenvoudige architectuur. 
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deel I. traditie:

het vasthouden aan de 19e eeuw

deel II. zoeken naar een houding: 

naturalistische intentie en de vertaling ervan naar 

architectuur

deel III. het einde van de zoektocht: 

het begin van een stijl 

analyses
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Traditie

‘manieren van doen die door de jaren heen door meerdere 

mensen op een bepaalde plek zijn blijven bestaan’

Zoals al eerder vermeld volgt Taut de traditie van 

de tuinstad en zet hij zich met zijn uitbundige 

kleurgebruik (wat later in dit verslag nog uitvoerig 

aan bod zal komen) af tegen de ‘Materialstil’. Taut zet 

in zijn ‘Architekturlehre’ uiteen waar de traditie (of 

het ‘sentiment’) van de ‘Materialstil’ vandaan komt 

en waarom hij hier tegenin gaat. Zo stelt hij dat dat 

alle landen en plekken hún materiaal gebruikten, 

dat wil zeggen, het materiaal dat voor handen was. 

Marmer was voor de Grieken bijvoorbeeld geen 

bijzonder materiaal: “zum beispiel war für sie Gold 

weniger kostbare als Ultramarin”, dus daar werd mee 

gebouwd. Men schuwde toen ook niet om dit marmer 

van allerlei felle kleuren te voorzien, aangezien dat 

voor hen het dichts bij hun ideaalbeeld lag.1 Taut 

concludeert met de stellingname: “die künstlehrische 

Idee stand über dem Material“, waarmee hij een 

duidelijk andere instelling heeft dan de volgers van 

de ‘materialstil ’ traditie. Bouwen heeft iets plaats- en 

tijdgebonden in zich. Taut’s de" nitie van traditie is 

als volgt: “Tradition ist […] nicht irgendein sklavisches 

Anklammern an Formenkenmerkmale vergangener 

Zeiten, sondern eben das lebendige Weiterbauen selbst“.2 

Dus geen letterlijke kopie van beelden uit het verleden, 

maar een eigentijdse vertaling van de maatschappij in 

een eigentijdse vormentaal. In zijn architectuurleer 

kaart hij bovendien aan dat het begrip ‘traditie’ zelf 

een andere de" nitie heeft dan voorheen. “Mit dem 

modernen Begri/  ‘Tradition’ hat […] mit dem Suchen 

und Forschen nach Dingen aus alter Zeit [nichts zu 

deel I

traditie



55

tun], an die man anknüpfen könnte, genauer gesagt, nach 

Formen zum Vorbild und zum Kopieren“.3

Deze de" nitie van traditie van Taut sluit nauw aan bij 

de de" nitie gegeven door Oud in zijn ‘Architecturalia’. 

Oud schrijft dit boekje weliswaar veel later (1963), 

maar zijn de" nitie lijkt na al die jaren niet veranderd. 

Zo schrijft hij: 

“Willen we de architectuur maken, die in 

onze tijd past – en dat willen we natuurlijk 

– dan moeten we alles aanvaarden, wat 

logisch en praktisch uit de ontwikkeling van 

de samenleving voortkomt […].We moeten 

het ‘doen van de mensen van nu’ als maatstaf 

nemen en van daaruit tot architectuur 

komen”.4

Hij geeft in zijn architecturalia wel nog een wat 

vreemde houding aan tegenover de blik op het 

verleden, ofwel op traditie: “We moeten dus niet 

achteruit zien naar wat architectonisch ‘geweest’ is en 

we moeten ook niet als hinderlijke remmen beschouwen 

wat op natuurlijk gegroeide wijze daar tegen in gaat”.5 

Deze ontkenning van Oud over wat er gebeurd is 

in het verleden is vreemd, aangezien hij juist veelal 

leunt op de geschiedenis van de bouwkunst. In 1921 

geeft hij in zijn bekende werk ‘Over de toekomstige 

bouwkunst’ ook een de" nitie van traditie. Deze lijkt 

beter aan te sluiten bij de ideologie van Oud en is ook 

terug te zien in zijn werk. 

“De ware waarde der traditie evenwel is 

slechts gelegen in het enkele feit dat kunst 

veruiterlijking van innerlijkheid, van 

levensgevoel, is. Een zuiver begrip van traditie 

beteekent daarom ten opzichte van vroegere 

kunst, opstandigheid, geen onderdanigheid. 

Het levensgevoel van een tijd is richtlijn voor 

zijn kunst, niet de vormtraditie!”.6

Misschien dat Oud met zijn de" nitie uit 1963 

bedoelde dat men niet moet kopiëren uit het verleden, 

maar vanuit het heden moet denken. Zijn de" nitie 

uit 1921 toont dit namelijk ook aan, maar richt 

zich er wel meer op dat men bekend moet zijn met 

het verleden, om daar vervolgens een ‘opstandige’ 

houding tegenover aan te nemen. Deze houding 

wordt in deel twee van dit verslag de ‘naturalistische’ 

houding genoemd. 
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analyse 1 traditionele elementen

Falkenberg

Bij een deconstructie van een van de woningen aan 

de Akazienhof zijn veel tradtionele gevelelementen 

te herkennen. De constructie is van baksteen - 

wat vervolgens voor het grootste deel in bonte 

kleuren geverfd is - met een zadeldak.  De 

hoekwoningen hebben ramen op de kopse kant voor 

daglichttoetreding, bij de overige woningen zorgen 

dakkapellen voor licht op de zolders. Licht op de 

begane grond komt binnen via een traditioneel kozijn 

met 6 kleine raampjes en houten luiken. 

Een opvallend element in het gevelbeeld is de dakgoot. 

In plaats van de goot direct onder de dakrand te 

plaatsen, kiest Taut er bewust voor om deze ca 40cm 

boven de dakrand te plaatsen. Een reden om de goot 

te verstoppen kan zijn dat de daklijst zonder in het 

oog springende goot beter tot zijn recht komt en de 

goot zo ook niet mee doet in het gevelbeeld.
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zadeldak

gevelmaterialisatie
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dakkapel

luiken

raamverdeling
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Leiderdorp

De woningen van Oud in Leiderdorp zijn 

opgetrokken uit baksteen en hebben een schilddak 

met dakkapellen. De ramen aan de voorzijde hebben 

een kleine raamverdeling, maar zorgen door hun bijna 

gevelbrede omvang voor voldoende licht in de woning 

en zicht op de tuin en straat. 

Net als in het plan van Taut wordt de afstand tussen 

straat en woning vergroot door plantsoenen en 

pleintjes. Een kapperszaakje sluit het plein af aan de 

noord-noord-west zijde van het plangebied.7

analyse 1 traditionele elementen
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raamverdeling
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analyse 2 stedebouwkundige inbedding

Leiderdorp

De arbeiderswoningen van Oud zijn geclusterd per 

vier of vijf woningen en zijn gesitueerd rond een 

L-vormig plantsoen. Een kapperszaak aan de kopse 

kant zorgt voor passende afsluiting. Brouwer (1916) 

schrijft in het Leidsch Dagblad dat het complex, 

mede door de verbindingsmuurtjes en boogvormige 

poortjes, de uitstraling heeft van ‘burgerlijke 

Renaissance’. Ook spreekt hij lovend over de manier 

hoe de huisjes zich in het landschap passen.1 Hierover 

schrijft Oud in 1915 het volgende: “De eigenaardige 

vorm van het beschikbare terrein gaf aanleiding tot 

Stedebouwkundige inbedding Leiderdorp

schaal 1:1000

de ontworpen groepeering, waardoor […] ruimte 

beschikbaar bleef tot het vormen van een pleintje, dat 

door eenig groen het geheel een intiem karakter kan 

verleenen”.2 De opbouw is, zoals al eerder opgemerkt, 

waarschijnlijk een gevolg van de studies v an Unwin. 

In zijn handboeken (1908) worden onderwerpen als 

verkaveling, straatbehandeling en de oriëntatie van 

woonblokken besproken.3 Het is waarschijnlijk dat 

Dudok en Oud deze studies hebben geraadpleegd (of 

de in 1910 verschenen Duitse vertaling). Een ander 

aspect van de tuinstadtraditie blijkt uit de relatie 

tussen de omgeving en de gebouwen. 
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Falkenberg

In Gartenstadt Falkenberg wordt, net als in 

Leiderdorp, gerefereerd naar de traditie van de Engelse 

tuinstad. De woningen zijn gesitueerd aan een hof 

(Akazienhof ), die wordt afgesloten met een rijtje van 

drie. Wat opvalt, is dat het midden van dit rijtje van 

drie net niet op de symmetrielijn van de straat staat. 

De Akazienhof kenmerkt zich door meer van dit 

soort spellen met symmetrie en asymmetrie. Dit spel, 

samen met de verspringingen van de gevellijn zorgen 

Stedebouwkundige inbedding Alkazienhof in Falkenberg

schaal 1:1000

voor een natuurlijke of ‘organische’ beleving van de 

wijk.11 Het plantsoentje zorgt nog voor een extra 

benadrukking van de hof-typologie. De toegangsweg 

wordt vernauwd en de strook zorgt voor nog meer 

ruimte tussen de woningen en de straat (bovenop de 

ruimte die de voortuinen teweegbrengen). 
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analyse 3 gevels en plattegronden

Leiderdorp

In het gevelaanzicht van de woningen is de Hollandse 

woningbouw traditie duidelijk zichtbaar. De 

gebouwen zijn volledig opgetrokken uit baksteen en 

bekroond met een schilddak met dakpannen. Ook 

de ramen zijn nog traditioneel te noemen door hun 

kleine verdelingen. De roedeverdeling in deze ramen 

zorgt wel voor een strakke ritmiek (zeker in de 

voorgevel), mede doordat de ramen horizontaal zijn 

uitgelijnd met de ramen van de dakkapellen erboven 

en de hoogte van de deuren naast de raampartijen. 

De achterzijde van de woningen toont een minder 

Achtergevel Leiderdorp

Voorgevel Leiderdorp

eenduidig geheel, mede door de schuurtjes die uit 

het gevelvlak steken. De strook ramen onder de 

dakkapellen zorgt enerzijds voor meer lichtinval, 

maar deze kan ook opengezet worden, “waardoor het 

zich verspreiden van etenslucht in de woonkamer kan 

worden voorkomen”.12
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Plattegrond eerste verdieping Leiderdorp

Plattegrond begane grond Leiderdorp

schaal 1:200

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet
6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
10 ‘kleine kamer’
11 ‘wasplaats’
12 binnenplaats
13 waskeuken
14 was droogruimte

In de plattegrond is duidelijk te zien dat Oud in 

een maximaal aantal vierkante meters voor het 

wonen wilde voorzien. Brouwer (1916) schrijft 

hierover: “Geen cm is grond is onbenut gebleven, en 

toch voelt men dat niet”13. Dit laatste is te betwijfelen, 

aangezien keukens in de kleinere woningtypes (zoals 

de uitgewerkte woningen) een beetje gekunsteld in 

de woonkamer gelegen zijn, met het fornuis in een 

nis onder de trap. Het halletje en de overloop zijn 

van minimale afmeting, wat tot gevolg heeft dat de 

entree praktisch geen andere waarde heeft dan tocht 

buiten te houden (Brouwer erkent zelf ook dat een 

kinderwagen er niet in zou passen), maar dat zorgt 

er wel voor dat de kamers (en dan met name de 

woonkamer) een degelijke afmeting hebben. 
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Akazienhof

Het doel van de wijk Falkenberg om een tegenreactie 

te vormen op de Berlijnse ‘Mietshäuser’. In de gevel 

uit zich dit in de kleinschaligheid en de mate van 

detail op een menselijke maat. De gevel verhult 

daarmee niet, zoals bij de Mietshäuser, de ellende 

van de achterliggende woningen, maar de gevel en 

plattegrond vormen een geheel. De plattegrond is 

duidelijk en eenvoudig van opzet en voorziet zelfs 

in de luxe van een badkamer (met bad en toilet) op 

de verdieping. In de gevel voeren de traditionele 

gevelelementen, zoals besproken in de vorige analyse, 

de bepalende, beeldende elementen van de gevel. De 

ritmiek en symmetrie aan de straatgevel komt van de 

dakkapellen, ramen met luikjes en de deuren. Het spel 

met symmetrie wat te zien was op stedebouwkundige 

schaal is ook op de schaal van het rijtje woningen 

te herkennen. De woningen zijn niet gespiegeld ten 

opzichte van elkaar, maar geschakeld. Dit zorgt voor 

een bijna symmetrisch gevelbeeld, wat nog extra 

versterkt wordt door de drie middelste woningen 

van een dakkapelletje te voorzien. De deur aan de 

kopse kant van het rijtje valt hier echter uit de toon, 

waardoor het spel tussen symmetrie en asymmetrie 

analyse 3 gevels en plattegronden

Achtergevel Alkazienhof

Voorgevel Alkazienhof
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compleet is. In de theorie van Taut met betrekking 

tot symmetrie in architectuur, ligt de opvatting dat de 

“Symmetrie der Naturformen niemals eine mathematisch 

genaue ist” en dat “erst durch kleine Abweichungen 

innerhalb des allgemeinen symmetrischen Prinzips alle 

Dinge zur Realität werden”. In de kunst betekent 

dit voor Taut dat ‘hoe ver" jnder de afwijkingen 

uitgebalanceerd zijn, des te aangenamer is uitstraling 

van de delen samen (‘Gesamterscheinung’).14

De invloeden van de tuinstadtraditie zijn overal in 

de woning merkbaar. Een klein, bakstenen opstapje 

naar de voordeur borduurt voort op de zachte grens 

Plattegrond eerste verdieping Alkazienhof

Plattegrond begane grond Alkazienhof

tussen binnen en buiten, waar op grotere schaal de 

voortuinen en het plantsoentje al een bijdrage aan 

leverden. Aan de achterzijde gebeurt hetzelfde. Door 

de achterdeur aan de zijkant van het berging hokje te 

plaatsen ontstaat een besloten stukje van de tuin, voor 

men in de (zeer ruime) achtertuin komt. De relatie 

tussen gebouw en natuur is overal merkbaar.

schaal 1:200

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet
6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
10 ‘kleine kamer’
11 ‘wasplaats’
12 binnenplaats
13 waskeuken
14 was droogruimte
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Kleur Alkazienhof

Materiaal Alkazienhof

analyse 4 kleur en materiaal

Kleur

Het kleurgebruik bij de woningen te Leiderdorp is 

lastig te achterhalen. Beschrijvingen van het complex 

zijn schaars en foto’s zijn er alleen in zwart-wit. Waar 

Oud in het begeleidende tekstje in het Bouwkundig 

Weekblad (1915) vooral stilstaat bij de praktische 

oplossingen in de plattegrond en enige " nanciële 

aspecten, gaat Brouwer (1916) in zijn artikel meer in 

op de esthetische en kleuraspecten van de gebouwen. 

Naast de (mis)kleurige trasramen, spreekt hij over 

‘warm oranjebruine bintjes en een witte zoldering’. 

De bakstenen krijgen echter de meeste aandacht: 

“ […] [de] zéér mooie baksteen van een warme kleur, 

welke temeer uitkomt, waar de voegen tonig grijs zijn 

gehouden, doet nog eens duidelijk uitkomen, wat er met 

de Nederlandse baksteen te bereiken valt”.15

Het kleurcontrast tussen Leiderdorp en de 

Falkenberg kon moeilijk nog groter zijn. Taut keert 

zich sterk af tegen de traditie van de ‘materialstil’ en 

toont zijn expressionistische kant en zijn voorliefde 

voor schilderen in een uitbundig kleurgebruik door 

de hele wijk. De strijd tegen het verbannen van kleur 

gaat ver. Zo citeert Junghanns (1970) de woorden van 

Taut, wanneer hij stelt dat ‘kleur een middel was om 



69

Materiaal Leiderdorp

Kleur Leiderdorp

de bevrijding te realiseren van de “Zwangsjacke des 

Schmutzgraues‘ und der Baustile, des Materials und des 

ganzen Begri/ splunder”.16 Junghanns haalt ook aan 

dat het kleuren van woningen geen nieuw idee is. 

Ferdinand Avenarius (1856-1923) schreef in 1900 al 

een stuk in ‘Kunstwart’, waar hij zijn ongenoegen uit 

over de grijze, saaie gevels en de decoratie doormiddel 

van kleur prefereert boven " guratieve decoratie.17 

Taut heeft dus dezelfde ideologie als Avenarius en 

kan tevens rekenen op de steun van architect, leraar en 

vriend $ eodor Goecke, die nog eens benadrukt dat 

de ‘nieuwigheid van kleur eigenlijk helemaal niet zo 

nieuw is, maar in wezen juist al heel oud, en daardoor 

zo vernieuwend (‘fresh’) als oude dingen soms kunnen 

zijn’.18

In de Akazienhof (ook wel ‘verfdoos wijk’ genoemd) 

zijn de woningen beurtelings in een bruine, beige en 

diepblauwe kleur geverfd. De de uren zijn in tinten 

groen uitgevoerd en de kozijnen en luiken zijn wit 

geverfd. Door elk huis zijn eigen kleur te geven legt 

Taut op een eenvoudige (en goedkope) wijze de 

nadruk op de individualiteit van het wonen. 

Legenda

staal

baksteen

glas

natuursteen

beton

hout

dakpan

stuc/verf
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Naturalistische intentie

Het opzettelijk vermijden van stijl

Van de meeste architecten van wat men nu het 

‘modernisme’ noemt kan men zeggen dat ze, mede 

door hun afkeer tegen historische stijlen, zelf ook snel 

vervielen tot een stijl: het functionalisme. Zowel Oud 

en Taut hadden een kritische houding tegenover deze 

stijl (en eigenlijk tegenover alle ‘ismes’). In plaats van te 

breken met iedere architectuurgeschiedenis, ging het 

Oud en Taut om de herontdekking van de werkelijke 

waarden daarvan.1 Dit deden zij door op zoek te 

gaan naar essenties binnen de bouwkunst, waarbij 

de architectuur een weerspiegeling moest zijn van 

de ‘moderne’ tijd. Rond 1920 stond deze eigentijdse 

architectuur in het kader van enkele thema’s die 

voortkwamen uit de toen heersende economische, 

socialistische, politieke en maatschappelijke 

omstandigheden. Een voorbeeld van een dergelijk 

thema waar Oud Taut mee te maken hadden was 

de standaardisatie binnen de architectuur, wat leidde 

tot een bepaalde vormentaal. Maar ook de verweving 

van traditionele elementen, zoals de twee architecten 

hadden geleerd van o.a. Berlage en Fischer, met de 

moderne tijd was een uitdaging waar Oud en Taut 

mee te maken hadden. 

Ook persoonlijke architectonische fascinaties werden 

door Oud en Taut tot werkelijkheid gebracht. Oud 

schreef al in 1917 over het ‘monumentale stadsbeeld’ 

en hij kreeg nu te kans om dit te verwezenlijken. 

Taut was ondertussen vastberaden om kleur weer een 

prominentere plek te geven in de architectuur. 

deel II
zoeken naar een 

houding
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naturalisme, realisme, impressionisme enz. kortom op 

die schilderkunst, welke de natuur volgde om zich te 

manifesteeren, […] een beweging openbaarde, bekend 

als het Cubisme waarin getracht werd tot een stijl-voller 

uitbeelding der werkelijkheid te geraken”.4

Het is hier vooral de naturalistische werkwijze of 

ideologie van de kubisten die Oud aanhaalt en 

kunnen dienen als basis voor een nieuwe architectuur. 

Net als de kunstenaars van het futurisme wilden de 

volgers van het kubisme ‘sensaties van werkelijkheden’ 

weergeven in zonder de uiterlijke realiteit zelf af te 

beelden. Hieruit is een abstracte kunstvorm gevloeid, 

wat naar de architectuur vertaald kan worden door 

bijvoorbeeld het presenteren van een architectuur 

met een ‘klaarheid van vorm’ en het verbannen van 

het ornament.

Architectuurleer

Zowel in de postuum verschenen ‘Architekturlehre’ 

van Taut, als in de ‘Architecturalia’ van Oud wordt 

de naturalistische werkwijze benadrukt door de 

architecten zelf. De architectuurleer van Taut is 

gebaseerd op vier begrippen in de architectuur, die 

allemaal een hoofdstuk vertegenwoordigen. Uit de 

combinatie van drie van deze begrippen (techniek, 

constructie en functie) kan men, volgens Taut, wel 

een gebouw maken, maar architectuur zal het niet 

worden. 

“Es ist richtig: mit ihre [Technik, Konstruktion und 

Funktion] Hilfe entsteht normaler Weise ein Haus. 

Damit ist aber nicht gesagt, dass dieses Haus ein Werk der 

Architektur ist. Die Technik, Konstruktion und Funktion 

kann völlig eindwandfrei sein, und trotzdem kann die 

Architektur durchaus abwesend sein”.5

In het nawoord van de heruitgave van de 

architectuurleer van Taut, merkt Manfred Speidel 

Oud schrijft over de naturalistische aanpak van het 

ontwerpen dat deze voornamelijk nog tot stand 

komt in de schilderkunst, maar dat de architectuur 

“zich steeds vrije uitbeelding op ongerepte grondslag ten 

doel stelt, [maar] in werkelijkheid altijd weer opnieuw 

voortbouwt op wat meer of minder gewelddadig 

verdrongen vormtraditie blijkt.2” Oftewel, de intentie 

om tot een essentie (of ‘werkelijkheid’) te komen is er, 

maar in de uitvoering vervalt men toch altijd op een 

vooraf bekende vormentaal.

De relatie met de schilderkunst

Als conclusie van zijn manifest over de toekomstige 

bouwkunst wijst Oud op de continuïteit binnen de 

bouwtraditie. Hij is zich er van bewust dat ook de 

‘moderne’ architectuur onderdeel is van – en zich 

beroept op – de geschiedenis. 

“Zoo wijst de tendenz der architectonische ontwikkeling 

naar een bouwkunst, die in wezen meer aan het sto/ elijke 

gebonden dan vroeger, in verschijning daar meer boven 

uit zal zijn: die zich, los van alle impressionistische 

stemmingsbeelding, in volheid van licht, ontwikkelt 

naar een zuiverheid van verhouding, een blankheid van 

kleur, en een organische klaarheid van vorm, die door het 

ontbreken van elke bijkomstigheid de klassieke zuiverheid 

zal kunnen overtre/ en.”

Dat de architectuur ten tijde van het schrijven van 

dit artikel nog niet zo ver is dat de bouwkunst al 

losgekomen is van een vooropgezette vormentaal 

wordt duidelijk als Oud de bouwkunst vergelijkt met 

de schilderkunst, en dan met name het kubisme.3 In 

1916 merkt Oud al op dat het kubisme van grote 

invloed kan zijn op de ‘moderne’ architectuur. In zijn 

artikel ‘Over cubisme, futurisme, moderne bouwkunst 

enz.’ schrijft hij: 

“Het is bekend genoeg, dat zich als reactie op het 



72

terecht op dat de sociale ideologie die zo belangrijk 

voor Taut was in de jaren twintig van de 19e amper 

wordt besproken in het geschrift van Taut.6 Ook de 

expressionistische theorie die Taut opstelde in zijn 

Alpine Architektur en Stadtkröne, zijn niet meer 

terug te vinden in zijn architectuurleer. Alles draait om 

het begrip ‘proportie’, wat vervolgens niet kraakhelder 

wordt uitgelegd. Een klassieke benadering van het 

begrip (harmonische verdelingen en geometrische 

verhoudingen) speelt niet de hoofdrol in de de" nitie 

van Taut. Proportie lijkt meer te liggen in de algemene 

harmonie of samenhang tussen de verschillende 

onderdelen van een gebouw. 

Taut wil in zijn architectuurleer de moderne 

architectuur weer terughalen naar een essentie en in 

de richting van de kunst doen bewegen. Waar net 

als bij Alberti, Vignola en Palladio de harmonische 

beweging (Eurhythmie) en proportie centraal 

stonden, wil Taut ook bij de moderne architectuur 

weer een nadruk op de proportie hebben, maar dan 

niet meer als maat- en verdelingsverhouding, maar 

als ‘levendige, artistieke vorm’ die net als het leven 

voortdurend verandert.7
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Straatgevels en -assen Großsiedlung Britz

Großsiedlung Britz

In het stedebouwkundige plan van Taut en Wagner 

is duidelijk te zien dat er een botsing tussen twee 

stedelijke concepten plaatsvindt. Enerzijds moest 

er gehoor gegeven worden aan de eisen van de tijd. 

Grootstedelijke architectuur was nodig om de grote 

massa mensen te huisvesten.

Anderzijds houden ze vast aan de traditie van de 

tuinstad, met de daarbij horende elementen: ‘spontane’ 

pleintjes, verspringingen in de rooilijn, non-axiale 

stratenpatronen en een lage bebouwingsdichtheid 

‘in het groen’. Over de relatie tussen de gebouwen 

analyse 5 stedebouwkundige inbedding                 

en het landschap schrijft Taut in het ‚bebauungsplan‘ 

van Britz: “Die Häuser sollten sich so aufreihen, wie 

es die typenmäßige Voraussetzung der Siedlung und 

die Hebungen und Senkungen des Erdbodens gerade 

gestatten […] Man sieht, daß diese Au/ assung fern ist 

von der Uniformität und dem militärischen Drill“.8 Een 

voorbeeld hiervan is de waterpoel waar het hoe" jzer 

gebouw omheen is gebouwd. Deze poel dateert uit 

de ijstijd en is, samen met de kuil, opgenomen in 

het stedebouwkundig plan. Taut blijft dus trouw 

aan de stedebouwkundige principes van o.a. Fischer 

en weigert zich over te geven aan de dogma’s en 
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Origineel plan Großsiedlung Britz van Taut en Wagner

" guratieve behoeftes van de avant-garde.9 

Deze dualiteit tussen tuinstad en grootstedelijke 

concepten is nog steeds zichtbaar in het uitgevoerde 

plan. Het tuinstadprincipe is terug te vinden in 

de kleinschalige opgezette eengezinswoningen 

in het midden van de wijk. Deze liggen aan een 

organisch gevormd stratensysteem met openingen 

en terugspringende straatgevels . Taut beantwoordt 

de sociale vraag naar een gelijkheid van de bewoners 

niet zoals de meeste ‘moderne architecten’ met zwaar 

nivellerende, schematische strokenbebouwing, maar 

door dynamische en asymmetrische rijen. Hier komt 

wederom (en het zal niet de laatste keer zijn) het 

spel tussen symmetrie en asymmetrie terug. Deze 

kleinschalige woningbouw wordt omringd door vier 

tot vijf verdiepingshoge appartementencomplexen. 

In het midden van de wijk is een hoe" jzervormig 

gebouw gebouwd en aan de rand van de wijk staat 

het zogenaamde ‘Rote Front’, wat een barrière vormt 

tussen de woningen binnen de wijk en de traditionele 

woningen aan de overzijde van de straat. Deze 

gebouwen belichamen het stedelijke concept, zonder 

afbreuk te doen aan de socialistische idealen van Taut.
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De blokken van Oud in Tusschendijken

analyse 5 stedebouwkundige inbedding                 

Tusschendijken

Toen in 1923 de bouw van de blokken in Tusschendijken 

stagneerde, waren nog niet alle acht blokken gereed. 

Taverne et al. (2001) stellen dat dit ongetwijfeld te 

maken had met de intrekking van de crisisbijdragen 

van het Rijk. In 1921 trad de socialistische wethouder 

Heijkoop af omdat hij weigerde in gesprek te gaan 

over plannen om alcoofwoningen te maken door 

particuliere bouwondernemers.10 Hieraan is nog 

duidelijk te zien dat de invloed van de particuliere 

woning die zo kenmerkend was aan het begin van 

de 19e eeuw (zoals eerder besproken in dit verslag) 

nog sterk de voorkeur genoot. De ambitieuze plannen 

van de gemeente Rotterdam gingen dus niet in 

hun totaliteit door, maar wat er wél gebouwd werd, 

was een aanwinst voor de ‘moderne’ architectuur in 

Nederland.

Gelijktijdig met de plannen voor een de wijk 

Spangen in Rotterdam vormt Oud zijn theorie 

over het ‘monumentale stadsbeeld’. De blokken 

die Oud maakt in Spangen dienen als proto-type 

voor de blokken in Tusschendijken en kenmerken 

zich op stedebouwkundige schaal door strakke, in 

serie uitgevoerde bouwblokken. De theorie van het 
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monumentale stadsbeeld wordt daarmee in de praktijk 

gebracht. Oud vermijd de eerder nog toegepaste 

pittoreske compositie van woningen en vervangt deze 

door bouwblokken met een “sterk uitgesproken rythme 

en aanvaarding van moderne materialen”.11 Ook de 

van Berlage overgenomen theorie over de functie van 

de straat en het plein is terug te vinden in het plan 

van Oud. De massa- of blokbouw komt in de plaats 

van het individuele huis en de “straat als samenrijing 

van huizen; het plein als centrum van straten”.12 Het 

bouwblok in plaats van het individuele gebouw 

fungeert nu dus als kleinste korrel in de stad. 

Hoewel de blokken internationaal goed worden 

ontvangen, is niet iedereen te spreken over de sobere 

architectuur van Oud. Zo schrijft Brouwer (die nog 

lovend schreef over de woningen in Leiderdorp) dat 

Oud zijn sociale idealen niet nastreeft: “Je werk wordt 

als een konynen-hok, met een etensruif. Is DAT liefde 

voor de minder-goed-gesitueerde. Is DAT niet veel meer, 

hem NEERHALEN, en alle levensblyheid voorgoed 

uitroeien. Je bent gevaarlyk, omdat je het heiligste in de 

mensch… neerploft, en negeert”.13 
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Schaduwwerking van de gevel Tusschendijken

Vlakverdeling van de gevel Tusschendijken

analyse 6 vlakwerking van de gevel                       

Het ‘spel van vlak en massa’, waar Oud naar streeft 

in zijn monumentale stadsbeeld is duidelijk terug te 

zien in een analyse van de vlakheid van de gevel. Het 

gehele gevelvlak laat zich lezen als één vlak, waarin uit 

de gevel stekende, donkere bakstenen banden zorgen 

voor het ritmisch spel. De bakstenen rand loopt over 

de gehele plint en schiet ter plaatse van de entrees 

omhoog, waardoor de entrees benadrukt worden in 

het gevelbeeld. H et gevelvlak wordt aan de zijkanten 

begrensd door teruggelegde balkons. Zo wordt het 

gevelvlak wel afgesloten, maar blijven alle elementen 

in het vlak gelegen. 

Bij Taut is een heel andere vlakwerking te zien in 

de gevel van het gebouwen complex ‘Rote Front’ in 

großsiedlung Britz. Taut plaatst de trappenhuizen uit 

het gevelvlak, waardoor deze het gevelvlak opdelen. 

Er ontstaat dus net als bij Tusschendijken een ritme 

door de entree te benadrukken, maar Taut brengt deze 

benadrukking, in tegenstelling tot Oud, buiten het 

gevelvlak. In combinatie met de uit stekende dakrand, 

die tot aan het trappenhuis loopt, wordt het gevelvlak 

tussen het dak en de trappenhuizen ingesloten. 

In de geëxplodeerde isometrische tekeningen op de 

volgende pagina’s is dit goed te zien. In deze tekeningen 
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Schaduwwerking van de gevel Großsiedlung Britz, die ‘Rote Front’  

Vlakverdeling van de gevel Großsiedlung Britz, die ‘Rote Front’  

is het dominante gevelvlak (aangegeven met een 

dikkere lijn) als uitgangspunt genomen en is gekeken 

hoe de overige gevelelementen zich verhouden tot 

dit vlak. Bij de gevel van Tusschendijken zijn er maar 

heel weinig elementen die uit de gevel steken en enkel 

de vensters bevinden zich achter het gevelvlak. Bij 

het Rote Front is duidelijk te zien dat de elementen 

die uit de gevel steken óók de elementen zijn die het 

gevelvlak omkaderen: de trappenhuizen, de dakrand 

en de hemelwaterafvoer. 

Dat de vlakwerking bij het ‘Rote Front’ nog 

relatief eenvoudig is, wordt duidelijk bij een zelfde 

tekening van de gevel van het ‘hufeisen’ gebouw. Het 

trappenhuiselement wordt hier ten opzichte van het 

‘basisvlak’ naar achter geplaatst in plaats van naar 

voren. Deze teruggelegde strook komt samen met 

een strook onder de dakrand. Deze strook loopt om 

het hele blok en zakt ter plaatse van de entrees naar 

beneden, zodat ook hier de entrees benadrukt worden. 

De entree wordt vervolgens nog verder benadrukt 

door een luifel en trapje die uit het gevelvlak steken. 

De grote vlakken tussen de doorlopende band aan 

de bovenzijde en de grond worden nog subtiel, maar 

e% ectief, aangezet door een bakstenen randje. 
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analyse 6 vlakwerking van de gevel

                 

Geëxplodeerde isometrische tekening Tusschendijken
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Geëxplodeerde isometrische tekening ‘Rote Front’
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Geëxplodeerde isometrische tekening Hufeisensiedlung
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analyse 7 standaardisatie in gevel en plattegrond

Standaardisatie in gevel en plattegrond

Zowel Oud als Taut richtten zich op een 

standaardisatie in de bouwkunst. Dit is goed te 

zien bij hun plattegronden en gevelbeelden. De 

plattegronden van Tusschendijken zijn een verbeterde 

versie van de plattegronden die Oud al eerder voor 

enkele woonblokken in het Rotterdamse Spangen 

ontwierp. De plattegronden voldoen aan de eisen 

om zowel in kleinere 3-kamer appartementen als 

grotere 4- en 5-kamer appartementen te voorzien. 

Om een eenduidig gevelbeeld te behouden, maar 

& exibiliteit achter de gevel te behouden voor 

verschillende grootten van kamerappartementen, 

heeft Oud zogenaamde ‘tussenbouwen’ gemaakt. 

Deze extra strook wordt boven de doorgangen 

naar de binnenplaats geplaatst en omvat twee extra 

kamers. Deze kamers kunnen vervolgens bij één van 

de aangrenzende appartementen betrokken worden, 

om zo een 5-kamerappartement te verkrijgen 

De kamers kunnen ook verdeeld worden over de 

twee aangrenzende appartementen zodat twee 

4-kamerappartementen ontstaan. De tussenbouw 

heeft dezelfde stramienmaat als de rest van het 

gebouw en gaat daardoor op in het gevelbeeld.

Achtergevel Tusschendijken

Voorgevel Tusschendijken
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Verdeling verschillende types appartementen Tusschendijken

De verdeling van de appartementen over de 

verdiepingen verdient ook aandacht. De begane 

grond en eerste verdieping bevatten telkens één 

appartement per trappenhuis. De appartementen 

daarboven worden, als maisonettewoningen, gesplitst 

en verdeeld over twee verdiepingen. Elk pand herbergt 

dus vier gezinnen. 

Deze indeling van zijn woningblokken heeft Oud 

overgenomen van zijn eerder gebouwde blokken in 

Spangen. Daarover schrijft Oud in het Rotterdamsch 

Jaarboekje van 1924 het volgende: 

“Voordeel van deze indeeling is o.a., dat géén 

woonkamers op de 3e verdieping liggen, zoodat 

het trapklimmen zich voor alle bewoners 

gedurende dag beperkt tot hoogstens 2 trappen.

Bovendien liggen geen woonruimten in den 

engere zin van het woord onder het dak, 

zoodat isoleeringswerken, welke anders bij de 

gevolgde dakconstructie noodig zouden zijn, 

vermeden werden.”14

Binnen het gehele plangebied van Tusschendijken, 

wat oorspronkelijk meer dan duizend woningen 

omvatte, zijn slechts enkele afwijkingen op het 

‘normaaltype’ te vinden. Dit geeft aan hoe ver Oud 
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Plattegrond eerste verdieping Tusschendijken

Plattegrond  begane grond Tusschendijken

analyse 7 standaardisatie in gevel en plattegrond

schaal 1:200

de normalisatie in de massawoningbouw nastreefde.

In het artikel ‘Bouwkunst en normalisatie bij 

den massabouw’, verschenen in ‘De stijl’ (1918) 

schrijft Oud dat het voor de ontwikkeling van 

een bouwkunstige stijl, beter is om een ‘goed’ (een 

technisch en praktisch zuiver) huis te maken dan 

een ‘mooi’ huis. Pas wanneer dit nagevolgd word, 

kan men bewust naar een stijl streven. Een stijl is 

volgens Oud een ‘tijdelijke verschijningsvorm’ en 

‘gevolg van gemeenschappelijke invloeden’ en de 

moderne stijl zal “niet gebaseerd zijn op het uiterlijke 

van oude verschijningsvormen, maar [zij zal] groeien uit 

het wezen der moderne techniek en samenleving, zooals 

dit in alle tijden het geval geweest is, waardoor haar 

karakter een gansch ander zal zijn dan in eenige vroegere 

stijlperioden”.15 Uit het bovenstaande komen een 

aantal ideologische opvattingen van Oud naar voren. 

Hij hangt een zekere functionalistische opvatting aan 

door het praktisch nut boven de ‘schoonheid’ van een 

gebouw te stellen en hij stelt tevens dat dit aan de basis 

staat tot het komen tot een stijl. Een stijl is volgens 

hem een tijdelijk iets, waarvan de verschijningsvorm 

niet gebaseerd is op een uiterlijke vormentaal, maar 

als het ware ‘ontstaat’ vanuit de tijdsgeest. Tenslotte 

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet

6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
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Plattegrond derde verdieping Tusschendijken

Plattegrond tweede verdieping Tusschendijken

schaal 1:200

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet

6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon

ziet hij in dat dit niet iets nieuws is, maar dat dit altijd 

al zo ging en dat daarmee het verloop van de ene stijl 

naar de andere een continue voortgang is.
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In Berlijn werkt Taut rond dezelfde tijd aan de eerste 

‘Großsiedlungen’ (wijken met meer dan duizend 

woningen). Deze wijken kenmerken zich door een 

ver doorgevoerde standaardisatie. Toch is bij de 

woningbouw van Taut veel meer di% erentiatie te zien 

in woningtypen dan bij Oud. Binnen het plangebied 

van Taut zijn naast de besproken ‘Hufeisensiedlung’ 

en ‘die Rote Front’ nog een aantal andere, sterk 

afwijkende, woningtypen te vinden. Ten oosten van 

het hoe" jzercomplex is bijvoorbeeld een samenstelling 

van huizen te vinden - de ‘Hüsung’ genaamd - die 

gebaseerd is op een oud-Markse bouwtraditie. Ook de 

rest van de woningen, naast deze drie woninggroepen, 

kenmerkt zich nog meer door de oude tuinwijktraditie 

met bijbehorende stijlkenmerken. De zadeldaken, 

dakkapellen en ruime voor- en achtertuinen die Taut 

ontwierp voor de Gartenstadt Falkenberg zijn in het 

plan van de Großsiedlung terug te vinden.

Zowel de grondgebonden woningen als de 

appartementen in het ‘Rote Front’ en de 

‘Hufeisensiedlung’ zijn echter wel volledig 

gestandaardiseerd. Deze woningen moesten een 

hogere bebouwingsdichtheid hebben en zijn daardoor 

meer stedelijk van aard dan de eengezinswoningen in 

`Achtergevel Hufeisensiedlung

Voorgevel Hufeisensiedlung
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de rest van de wijk. 

De indeling van zowel de woningen in het Rote Front 

als in het hoe" jzergebouw voorzien in een badkamer 

en een balkon. De normaaltype appartementen in het 

hoe" jzergebouw zijn ca. 67m2 en ontsluiten via een 

halletje alle overige kamers. Er zijn twee slaapkamers, 

die zich aan de straatkant bevinden en een woonkamer 

aan de tuinzijde. De keuken en de badkamer zijn 

gelegen aan het balkon aan de tuinzijde. Het balkon 

is via de keuken en de woonkamer te bereiken. 

In tegenstelling tot het gebouw van het Rote 

Front, zijn zowel de trappenhuizen als de balkons 

opgenomen in het gevelvlak, wat zorgt voor een 

meer eenduidige gevelaanzicht aan zowel straat als 

tuinzijde.

De normaaltype appartementen in het Rote Front zijn 

ca. 52 m2 en heeft een enigzins afwijkende indeling 

in vergelijking met het hoe" jzergebouw. Het halletje 

ontsluit bijvoorbeeld enkel de keuken, badkamer 

en woonkamer. De slaapkamer is enkel via de 

woonkamer te bereiken. De slaapkamer en badkamer 

bevinden zich aan de straatzijde, de woonkamer en de 

keuken aan de tuinzijde. Het balkon is alleen via de 

Plattegrond  begane grond Hufeisensiedlung

schaal 1:200

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet
6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
10 ‘kleine kamer’
11 ‘wasplaats’
12 binnenplaats
13 waskeuken
14 was droogruimte
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analyse 7 standaardisatie in gevel en plattegrond

keuken te bereiken.

Voor de gevel leidt vooral de plaatsing van de 

badkamers aan de straatzijde tot een interessante 

bijdrage aan het gevelbeeld. In combinatie met 

de zolderramen, die dezelfde afmeting hebben, 

benadrukken de badkamerramen het vlak tussen de 

trappenhuizen. 

Aan de tuinzijde zijn het juist de uit de gevel 

geplaatste balkons - in tegenstelling tot de inpandige, 

loggia-achtige balkons bij het hoe" jzergebouw - die 

voor een verrijking van het gevelbeeld zorgen. De 

balkons zorgen voor een plasticiteit in de gevel en 

door de balkons wit te verven wordt deze plasticiteit 

nog extra benadrukt. 

De loggia’s van Taut, de balkons van Oud en de 

indeling van de plattegrond laten een afrekening zien 

met een destijds bestaande traditie. Volgens de ‘regels’ 

van deze traditie hoorden de beste woonruimtes zich 

aan de straatkant te bevinden en alle andere kamers 

richting het hof. De straat werd vervolgens omwille 

van de wens om zoveel mogelijk licht en lucht in de 

woonkamer te krijgen zo breed mogelijk gemaakt. 

“Die Architektur entwickelte sich nur an den Straßen, 

und die Höfe waren zu enger Hinterhöfen degradiert.“16 

Achtergevel ‘Rote Front’

Voorgevel ‘Rote Front’
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1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet
6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
10 ‘kleine kamer’
11 ‘wasplaats’
12 binnenplaats
13 waskeuken
14 was droogruimte

Zowel bij de woonblokken in Tusschendijken, als 

bij de appartementen in Britz wordt de nadruk 

verlegd van de (drukke) straat naar het binnenplein. 

Deze scheiding wordt door Oud omschreven in het 

‘Rotterdamsch Jaarboekje’ (1924), waarin hij duidelijk 

het contrast tussen de ‘eisen die de stad als bedrijf 

stelt en de behoefte aan rust en beslotenheid voor het 

wonen’17. Het e% ect van het omdraaien van de functies 

is zichtbaar in zowel de plattegrond als de gevel, maar 

ook in relatie tot de omgeving. De straatkant is over 

het algemeen harder, met weinig overgangsgebied 

tussen straat en woning. De hoven binnen de blokken 

daarentegen hebben een open en vriendelijk karakter.

Plattegrond  begane grond ‘Rote Front’

1
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3

68

9

schaal 1:200
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Kleur Tusschendijken

Materiaal Tusschendijken

Kleur en materiaalgebruik

Ook uit het kleur- en materiaalgebruik bij de blokken 

in Tusschendijken spreekt een spaarzame en iets 

sombere architectuur. Er wordt voornamelijk gebruik 

gemaakt van de kleuren van het materiaal. Aangezien 

het gehele blok is opgetrokken uit baksteen, is de 

kleur van de baksteen bepalend voor de uitstraling 

van het gebouw. Dit is in tegenspraak met wat Oud 

zelf schreef over de kleur van baksteen in de ‘moderne 

architectuur’. Naast zijn ideologie, zoals vastgelegd 

in het eerste nummer van De Stijl, om alleen nog in 

‘moderne materialen’ te bouwen, lukt het hem ook 

analyse 8 kleur en materiaal        

niet om zijn ideologie uit zijn artikel ‘over de nieuwe 

bouwkunst’ te realiseren. Sterker nog, hij vervalt door 

zijn materiaalgebruik in Tusschendijken volgens zijn 

eigen woorden in het ‘picturale’. 

Het ‘schilderkunstig accent’ van een gebouw wordt 

namelijk met name door het materiaal van de 

muur bepaald, bij baksteen ligt de schilderkunstige 

waarde niet ‘in zijn kleur als zodanig’, maar in het 

‘geschakeerde’ of in de ‘nuance’. “Als dit accent van 

het materiaal zelf op het picturale (het genuanceerde, op 

stemming) ligt, dan is daarmee ook de kleuruitbeelding 

van het hele gebouw op het picturale aangewezen”.18 Oud 
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geeft zichzelf nog een uitweg in hetzelfde artikel, 

maar ook die grijpt hij in Tusschendijken niet aan. 

Hij had, om het ‘schilderkunstig e% ect’ nog proberen 

te redden, de gevel kunnen bepleisteren, want “gaat 

men niet tot bepleistering over, dan zijn in baksteen een 

strakke, zuivere lijn, noch een zuiver homogeen vlak te 

construeeren: de kleine deelen en’t groote aantal voegen 

beletten dit”.19 

Oud houdt met zijn ontwerp in baksteen vast aan de 

materialenkeuze die Berlage ook had en lijkt daarmee 

wederom de nadruk te leggen op de vernaculair, 

of in dit geval de baksteentraditie die Nederland 

rijk is. Oud lijkt echter een compromis te moeten 

hebben gemaakt in het ontwerp om het ontwerp 

zowel de materialisatie als de vormentaal van de 

‘moderne architectuur’ mee te kunnen geven. In het 

Rotterdamsch Jaarboekje van 1924 schrijft Oud dat 

bij de bouw “getracht is die werkwijzen te volgen, welke 

het meest voor de hand liggen zonder van aesthetische 

premissen uit te gaan. Gepoogd is daarom […] tot een 

eenvoudige uitvoering van het werk te komen, waarbij 

ook gelet is op het tekort aan vakkennis, dat - gevolg onzer 

veranderde productiewijze – […] te constateeren valt”.20 

Bouwen met moderne materialen als gewapend 

Legenda

staal

baksteen

glas

natuursteen

beton

hout

dakpan

stuc/verf
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Kleur Großsiedlung Britz, ‘Hufeisen’ gebouw

Materiaal Großsiedlung Britz, ‘Hufeisen’ gebouw

analyse 8 kleur en materiaal

betond werd in die tijd nog niet veel gedaan en Oud 

lijkt dan ook het gebrek aan kennis van de vakmensen 

als verklaring te geven voor het construeren in 

baksteen.

Toch weet Oud met behulp van gekleurde bakstenen 

zijn ritme en vlak te kunnen benadrukken [analyse 

6] en beschrijft J.P. Mieras dat het binnenterrein 

doormiddel van ‘lichte kleuren’ en vooral met de 

‘baksteenkleur’, een ‘blijmoedige sfeer’ gegeven 

wordt.21 

Britz

Kleur speelt bij de gebouwen van Taut in 

Großsiedlung Britz een veel grotere rol dan bij de 

blokken van Oud in Rotterdam. Kleur wordt bij 

de gebouwen in Berlijn telkens gebruikt om de 

eerder besproken vlakverdeling te versterken. De 

kleurvlakken zijn overeenkomstig met de vlakken 

die bij de analyse over de vlakverdeling werden 

aangegeven. De teruggelegde rand onder de dakrand 

en het vlak ter plaatse van de entrees krijgen bij het 

‘hoe" jzer gebouw’ een lichtblauwe kleur. De plint 

van het gebouw is - zoals bij veel werken van Taut 

- onbehandeld, omdat die te snel vuil of beschadigd 

zou raken. De kleur van de baksteen zorgt er wel voor 
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dat er ook aan de onderkant een begrenzing is van 

het gevelvlak. Tussen deze bruine en blauwe banden 

bevind zich een wit vlak met daarin de ramen van 

de woningen. Dit vlak wordt extra aangezet met een 

ongeverfde, bakstene n rand.

Het kleurenpalet bij het ‘Rote Front’ is gematigder, 

maar vervult hetzelfde doel. Ook hier worden de 

vlakken van de gevel aangezet met verschillende 

kleurtinten. De gevel bevat maar twee kleuren, of tinten 

rood. De deuren krijgen een speciale behandeling, 

waardoor de eentonigheid iets opgebroken wordt.

Door de gekleurde gevels te vergelijken met dezelfde 

gevels in een kleur gebaseerd op het materiaal is goed 

te zien hoe kleur bij Taut bijdraagt aan de vlakwerking 

in de gevel. Bij het blok in Tusschendijken valt ook op 

dat Oud, ondanks zijn wil om te bouwen in ‘moderne 

materialen’ er niet omheen komt om zijn blokken nog 

uit te voeren in baksteen.
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Kleur Großsiedlung Britz, ‘Rote Front’

analyse 8 kleur en materiaal

Materiaal Großsiedlung Britz, ‘Rote Front’
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analyse 9 stedebouwkundige inbedding

Stedebouwkundige opzet

Bij de vergelijking tussen de stedebouwkundige opzet 

van Waldsiedlung Zehlendorf (ook wel Onkel Tom’s 

Hütte genoemd), is duidelijk te zien hoe verschillend 

de omgang met het stedelijk weefsel is tussen Oud 

en Taut. Ondanks een iets strakker aangelegd 

stratenpatroon dan in Gartenstadt Falkenberg, zijn 

er in Waldsiedlung Zehlendorf gelijke kenmerken 

aan te tonen, zoals een verspringing in de rooilijn 

waardoor er een variërende ruimte tussen de woningen 

ontstaat. Ook blijft Taut zich nog vast houden aan de 

tuinstadtraditie, door de locatie – aan de rand van het 

bos – een leidende rol te geven in de architectuur. Er 

is er een sterke connectie met de natuur nagestreefd 

door Taut. De wijk voorziet in meerdere collectieve 

groenvoorzieningen en elke woning beschikt over 

een ruime tuin. De collectieve buitenruimte van Oud 

in de Kiefhoek is vormgegeven in de vorm van een 

plein en twee speelplaatsen. Hierin is het verschil in 

stedebouwkundig ontwerpen zichtbaar. Waar  Oud 

een functie toekent aan een plek: een speelplaats, lijkt 

Taut zijn hele plan als ongede" nieerde buitenruimte 

te beschouwen, waardoor het gehele plan wat 

ongedwongener aandoet dan het rationele plan van 

Straatgevels en -assen Waldsiedlung Zehlendorf
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Oud.

Architectuurcriticus Julius Posener merkt ook een 

verschil op met de zojuist besproken siedlung ‘Britz’. 

Hij ziet in het stedebouwkundig plan van Britz een 

barokke benadering, door de opsplitsing van het geheel 

in meerdere, symmetrisch opgedeelde gebieden, zoals 

die ook bij Britz te herkennen zijn.22 De noord-zuid 

oriëntatie van de straten zijn zo gekozen dat deze 

een gunstige oriëntatie hebben op de zon. In de 

analyse over kleur en materialisatie wordt dit verder 

toegelicht. Opmerkelijk is dat Taut er voor kiest om 

geen onderscheid te maken in woningtype in deze 

Straatgevels en -assen De Kiefhoek

straten. Posener merkt dit ook op en doet hierover een 

uitspraak die ook van toepassing zou kunnen zijn op 

de Kiefhoek van Oud. Posener schrijft: “Die Einheit 

des Strassenraumes war ihm wichtiger als die ‘korrekte’ 

Orientierung”.23

Bij de opmerking van Posener wordt ingegaan op 

de inconsistente toepassing van woningtypes ten 

aanzien van de oriëntatie van de straat Bij Oud valt 

een dergelijke voorkeur voor het stedelijke ensemble 

boven een ideale oriëntatie van de woningen op de 

zon op te merken. Dit wimpelt Oud af met door 

in het Duitse tijdschrift ‘der Baumeister’ (1930) 
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te stellen: “… nicht jedermann ist ein begeisterter 

Sonnen liebhaber!”.24 

Ook in de stedebouwkundige opzet van de Kiefhoek 

zijn nog ‘oude’ ideologieen van Oud te ontdekken. 

Zo lijken de straten nog steeds het doel te hebben 

om de huizen aaneen te rijen en zijn er pleintjes 

aangebracht om als centrum in de wijk te dienen. 

De straten binnen het wijkje sluiten maar op enkele 

plekken aan op de vooraf aanwezige infrastructuur. 

Door de ligging van de wijk in een polder – en dus 

lager liggend dan de omgeving – ligt deze verscholen 

achter de gevelwanden van de bestaande bebouwing 

en manifesteert zich als een in- en op zichzelf gekeerd 

‘dorpje’. 

Het rationele stratenplan wordt bijgestaan door 

rijen woningen en twee opengewerkte bouwblokken. 

Deze bouwblokken worden doorsneden door een 

dwarsstraat. Aan deze dwarsstraat zorgen vrijstaande 

huizen ervoor dat het zicht naar de achtertuin 

ontnomen wordt, aangezien Oud er weinig 

vertrouwen in had dat de bewoners (met een laag 

inkomen) voor goed verzorgde achtertuinen zouden 

zorgen, zoals hij beschrijft in het duitse blad ‘Form’: 

“einige Wohnungen für sehr große Familien wurden 

Verscholen ligging van de Kiefhoek
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Luchtfoto van de Kiefhoek. KLM, 1931

zum Verdekken der Hintergärten in einer Querstraße 

benutzt […]”.25 
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analyse 10 gevel en plattegrond

De woningen verschillen echter weinig in 

plattegrondtype. Dit is een inmiddels bekende manier 

van Taut om in de massabouw, met gestandaardiseerde 

woningen op een stedebouwkundige manier toch 

fragmentatie en individualiteit aan te brengen. In 

tegenstelling tot Oud, die in de Kiefhoek juist een 

eenduidig straatbeeld nastreeft, waarin de individuele 

woningen samensmelten tot collectieve eenheid.

In de plattegrond van een normaaltype woning van 

de Kiefhoek is goed te zien hoe Oud streefde naar 

een maximale woning met minimale middelen. 

De beukmaat van 4,10 meter stond hierbij aan 

de basis: “Dies ist ein richtiges Maß für die Breite 

eines Wohnzimmers, es ist zweimal das Maß eines 

Schlafzimmers (im Sinne des „Wohn-Fords“), es ist ein 

vorteilhaftes Maß für Überspannung, und es stimmte 

zu der geplanten Parzellierung des Grundstücks“26. Oud 

vergelijkt zijn woningen met de eerste Ford modellen 

– de eerste massa geproduceerde automobielen – 

en dat is niet voor niets. De balans tussen research, 

esthetische vormgeving en reproductiemogelijkheden 

is in die tijd ongeëvenaard.

Het streven naar een ‘maximale woning’ is in de gehele 

woning zichtbaar. Om de ambities van Oud aan te 

Voorgevel De Kiefhoek



107

1

2

3

45

7

4

8

8

8

tonen verdienen de eerste ontwerpen voor de Kiefhoek 

de meeste aandacht. Een kolenhok, een uitgebreide 

keuken, kasten, een doorgee& uik naar de keuken, een 

wasbak op de verdieping en zelfs een douche waren 

allemaal inbegrepen in de standaardplattegrond. 

Al deze voorzieningen zijn echter gesneuveld door 

een gebrek aan geld. De uiteindelijke inrichting van 

de woning is echter nog steeds ingenieus bedacht. 

Het halletje bij binnenkomst is zo klein mogelijk 

gehouden en dient alleen om tocht buiten te houden. 

De verplaatsing van de trap naar de achterzijde zorgt 

voor een grote winst in woonkameroppervlak. De 

Plattegrond begane grond De Kiefhoek

Plattegrond eerste verdieping De Kiefhoek

trap is te bereiken via een klein halletje waar ook een 

toilet aan ontsloten is die onder de trap ligt. Door de 

halfronde vorm van de trap wordt ook hier ruimte 

bespaard. Verder is op de begane grond alleen nog een 

keuken te dingen die toegang biedt tot de tuin. Op de 

verdieping zijn drie slaapkamers ontsloten. Ook in de 

slaapkamers heeft Oud met relatief weinig middelen 

kwaliteit weten toe te voegen door de trap optisch te 

verbinden met de slaapkamer voor de ouders.

schaal 1:200

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet
6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
10 ‘kleine kamer’
11 ‘wasplaats’
12 binnenplaats
13 waskeuken
14 was droogruimte
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analyse 10 gevel en plattegrond

Voorgevel Waldsiedlung Zehlendorf

Voorgevel Waldsiedlung Zehlendorf

In het gevelbeeld van de woningen aan de 

Hochsitzweg in de Waldsiedlung worden kleur en 

bakstenen accenten gebruikt om een vlakverdeling in 

de gevel aan te brengen. Er gebeurt echter nog iets 

opvallends in de gevel. De ramen in het gevelvlak zijn 

niet met elkaar uitgelijnd, maar lijken een boog om 

de entrees te vormen. Dit benadrukt niet alleen de 

entrees, maar versterkt ook de connectie tussen twee 

woningen. Meerdere elementen – kleur, bakstenen 

randen en raampartijen – zorgen er samen voor dat 

niet de enkele woning, maar de gespiegelde woning 

ernaast samenwerken en zich als eenheid tonen. 

De reden hiervoor kan wederom schuilen in het 

benadrukken van de breedte van de woningen in 

plaats van de verticaliteit. In analyse 11 wordt een 

klein experimentje gehouden met de gevelcompositie.

De plattegrond van Taut is traditioneler in opzet 

dan die van de Kiefhoek. Na binnenkomst volgt een 

rechthoekige hal met de trap en ontsluiting naar de 

woonkamer aan de tuinzijde en de keuken aan de 

straatzijde. Een veranda zorgt voor een overgang 

naar een ruime tuin van 125m2.27 In de doorsnede 

iets verderop in dit verslag is te zien dat de eerste 

verdieping lager is dan de begane grond. Door het 
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Plattegrond begane grond Waldsiedlung Zehlendorf

Plattegrond eerste verdieping Waldsiedlung Zehlendorf

‘platte’ dak, net als bij Britz, iets schuin te leggen 

ontstaat een hoogteverschil tussen de zolderverdieping 

aan de straatkant en de tuinkant. Een reden hiervoor 

kan zijn dat Taut wilde voorkomen dat de gebouwen 

te hoog werden in verhouding tot  de breedte van de 

straat. Door het dak schuin te leggen met het laagste 

punt aan de straatzijde wordt een zo laag mogelijke 

straatgevel gerealiseerd, zonder een onbruikbare 

ruimte op de bovenste verdieping te veroorzaken. 

Onder dit verlaagde dak worden een badkamer en 

een kamer zonder functie (‘Boden’) geplaatst. De 

nadruk op de breedte in plaats van de hoogte van 

de woningen wordt benadrukt door de horizontale, 

gekleurde strook onder de dakrand.
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Originele gevelcompositie

1 kleur per woning

Aangepaste venstercompositie

analyse 11 gevelcompositie: een experiment

Een experiment

Het idee dat Taut de lange gevelrijen zo min mogelijk 

nadruk wilde geven op de hoogte, om zo een zo 

klein mogelijke afbreuk te doen aan de natuurlijke 

omgeving heeft geleid tot een klein experimentje. 

Het doel hiervan is om te kijken wat de invloed is van 

de kleur en raamverdeling van de individuele woning 

op het gehele gevelvlak en is volledig gebaseerd 

op subjectieve aannames. Hiervoor worden de 

eerdergenoemde elementen die een invloed hebben 

op het gevelvlak (de ramen en de kleur) op een andere 

manier gearrangeerd en wordt er gekeken wat dit 

doet met de gevel als geheel. Vooral de verticaliteit 

ten opzichte van de horizontaliteit van de gevel zal 

worden bekeken. 

In het bovenste plaatje is de originele gevel te zien. 

De woningen zijn per tweetal visueel gekoppeld 

door zowel de boogvormige raampartijen om de 

voordeuren en door de kleur. Door in het tweede 

plaatje de kleuren per woning te veranderen is al een 

verandering te zien in het gehele gevelspel. Doordat 

de kleurvlakken nu hoger zijn dan breed, lijkt de 

gevel meer uit individuele woningen te bestaan en 

minder als geheel straatbeeld. Door vervolgens ook 
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Doorsnede Waldsiedlung Zehlendorf

nog de ramen met elkaar uit te lijnen, zoals te zien is 

in het onderste plaatje, lijkt de gevelwand nog meer 

opgebouwd uit individuele woningen. Ook lijkt de 

gevel als geheel een stuk minder spanning te hebben 

dan wanneer de ramen willekeuriger ten opzichte van 

elkaar geplaatst zijn.
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Kleur De Kiefhoek

Materiaal De Kiefhoek

analyse 12 kleur en materiaal

concept gezien wordt, waarin eerst de orientatie 

van de woningen tot stand is gekomen en daarna 

het kleurenconcept is toegepast, zou dit een perfect 

voorbeeld zijn van de houding van Taut tegenover 

kleur. In zijn Architekturlehre (1937) schrijft hij 

namelijk: “Die Farbe steht keineswegs an den Anfängen 

der Architektur, sondern höchstens an ihrem Ende“28, 

waarna hij volgt met een stelling over de relatie tussen 

architectuur en kunst: “Der Architekt arbeitet nicht 

dafur, dass sein Gebaude ein Bild ist oder im Bilde gut 

ausseht. Die Architektur ist also nicht Malerei. Sie ist 

auch nicht Skulptur”29. Dit staat enigszins tegenover de 

Kleur en materiaal

Het veelvuldig gebruik van kleur door Taut om 

de architectuur te verrijken wordt bij zijn wijk 

in Zehlendorf op een grotere schaal ingezet. De 

kleuren van de woningen worden op basis van hun 

oriëntatie op de zon bepaald. De gevels gericht op 

het oosten, en dus de ochtendzon genieten, worden 

in groene tinten geverfd, terwijl de gevels op het 

westen een ‘warme’ rood-bruine kleur krijgen. Dit 

komt overeen met het warme licht van de avondzon 

en het koele licht in de ochtend. Als deze toepassing 

van kleur als ‘nabewerking’ van een stedebouwkundig 
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Kleur Waldsiedlung Zehlendorf

Materiaal Waldsiedlung Zehlendorf,

houding van Oud, die kleur als ‘element van de eerste 

orde’ bestempelde.30

Het gebruik van kleur in de wijk van Taut is uitvoerig 

onderzocht door Helge Pitz en Winfried Brenne 

en hun resultaten zijn gebundeld in het boek ‘Die 

Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin’ uitgegeven 

in 1980. Julius Posener schrijft in dit boek over 

het principe van “multiplicity in uniformity”31 van 

Taut. Deze veelheid in uniformiteit is te zien in 

de inkleuring van de gevel. De rode band op de 

verdieping loopt door over de gehele rij woningen, 

terwijl er met een wisselende kleurtint een veelheid 

van dezelfde woningen benadrukt wordt.

Het kleurenspectrum in de wijk Kiefhoek is 

ingetogener dan die van de Waldsiedlung in 

Berlijn, maar minstens zo e% ectief. Oud haalt zowel 

Piet Mondriaan als Bart van der Leck aan als de 

‘kleurkunstenaars’ die het meeste hebben bijgedragen 

aan de architectuur.32 Mondriaan streefde naar “[…] 

zuivering van de kleur tot bijna onpersoonlijke 

puurheid. […] Zijn kleur is zo zuiver mogelijk. [..] 

Ze is ontdaan van elke andere vertroebeling door ‘bij-

overwegingen’. […] Kleur, die alleen maar werken 

wil door verhouding, stand en maat”.33 Deze laatste 

Legenda

staal

baksteen

glas

natuursteen

beton

hout

dakpan

stuc/verf
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Kleurenplan Taut op woningniveau

drie elementen geven voor Oud de directe link 

naar architectuur en Oud hangt ook nog graag het 

kleurschema van Mondriaan aan. Hij gaat zelfs zover 

dat hij de schilderijen van Mondriaan, bestaande uit 

een “wit fond, waartegenover dunne, zwarte lijnen en 

vlakjes pure kleurbriljant afsteken”.34 Hierdoor kwam 

hij tot de conclusie, wat kleur aangaat, dat “het e/ ect 

van op den duur het meest bestendig is als de grote massa 

van de bouw een neutrale, niet opvallende toon krijgt. 

Sterke accenten van klein formaat moeten dan daar 

tegenover geplaatst worden”35.

De wit gestucte strook tussen de deuren en de 

raampartij bij de Kiefhoek is te lezen als het ‘witte 

fond’ van Mondriaan en de felrode deuren zijn de 

‘sterke accenten van klein formaat’ die tevens het 

ritme in de gevel benadrukken. De witte strook in 

samenwerking met de okergele raampartij op de 

verdieping benadrukt de continuïteit van het blok 

en zorgt ervoor dat het blok samensmelt achter een 

collectieve, uniforme gevel.

Het liefst zou Oud bouwen uitsluitend ‘moderne 

materialen’, maar ook bij de Kiefhoek slaagt hij hier 

nog niet in. Het ontwerp uit 1925 omvat nog wel de 

plannen om de woning scheidende muren, trappen, 
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Kleurenplan Taut op stedebouwkundig niveau

vloeren en de gevelplaten uit beton te vervaardigen 

zoals blijkt uit de bijdrage van Ernst van der Hoeve in 

het boek over de Kiefhoek:

“Uiteindelijk bleek het echter, na toetsing 

van de cijfers gebaseerd op de eerdere 

betonexperimenten, het bouwen in beton 

duurder dan het bouwen op traditionele 

wijze. Behoudens een aantal geprefabriceerde 

betonnen onderdelen (de funderingsbalken, 

het schoorsteenkanaal en de lateien) zijn 

de woonblokken in De Kiefhoek met 

geheel traditionele materialen en op geheel 

traditionele wijze tot stand gekomen.”36

Waar bij Oud een verandering is te zien in zijn omgang 

met kleur in architectuur ten opzichte van de vorige 

casestudie in Tusschendijken – waar kleur vrijwel niet 

voorkwam – is bij Taut een terugkerende methodiek 

te herkennen. Kleur wordt in de Waldsiedlung 

wederom gebruikt om gevelvlakken aan te zetten en 

een eenheid te benadrukken: een eenheid in veelheid. 
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deel III
einde

 zoektocht Stijl

Vooropgezette vormentaal

“Na het Empire (begin 19e eeuw) was de bouwkunst 

ten onzent overgeleverd aan de zogenaamde ‘stijl-

architectuur’ – het bouwen in historische vormen, waarbij 

klassicistische en romantische stromingen elkaar periodiek 

afwisselen”.1 Zo schrijft Oud over de toestand van 

de architectuur ten aanzien van stijl in de tijd van 

zijn leermeester. Via deze meester (eerst Cuypers, 

daarna Berlage), kwam er een eind aan het ‘gevoelloos 

toepassen van traditionele vormen’. Oud gaat hier in 

mee door en zal zich hier in de rest van zijn (lange) 

carrière dan ook nooit schuldig aan maken. Zelfs toen 

hij voor het shell-gebouw (zie tijdlijn) ornamenten 

ging ontwerpen verloochende hij zijn visie op de 

architectuur niet. Architectuur is de hedendaagse 

cultuur uitgebeeld in een gebouw. Ook Taut stelt zich 

de vraag hoe uit de overlevering van de tradities lering 

getrokken kan worden voor de toekomst.

Dat stijl geen doel was maar een middel om tot een 

uitdrukking in architectuur te komen blijkt uit de 

uitspraak van Taut in zijn architectuurleer: “Ich bin 

[…] dafür, daß man alle Debatten über die Art der 

architektonischen Formen und über ihren Stil aufgibt“.2 

Oud voegt hier aan toe “De strijd tegen ‘formalisme’ 

is in de kunst altijd een van de zwaarste. Natuurlijk 

mag dit daarom nog geen reden zijn om elke vorm-

gebondenheid te ontlopen. Het gaat in de kunst altijd om 

een meer of minder!”.3
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Het einde van een tijdperk

In zijn publicatie ‘Bauen- Der neue Wohnbau‘ 

(1927) keert Taut zich af van de modernisten die 

volgens hem door de rationalisering, normalisering 

en industriematige herstelling van woningen tot een 

nikszeggende leuze geworden zijn. Hij keert zich 

echter ook af van de traditionalisten zoals Schultze-

Naumburg, die schoonheid alleen in de geschiedenis 

zoekt. 

“Ein großer Denkfehler: auch das schöner Alte 

kann nicht mehr gegenwärtig gemacht werden, 

die Gegenbeispiele Schultze-Naumburgs 

waren die eigentliche Gegenwart, sie lebten 

bei aller Häßlichkeit und aus ihnen, nicht 

aus der Vergangenheit hätte man das Weitere 

entwikkeln müssen“.4

Stijl wordt door Taut beschreven als het ‘maatpak‘5 

van een gebouw en maakt daarbij onderdeel uit van 

het verschil tussen een gebouw (wat bestaat uit de 

drie-eenheid van techniek, constructie en functie) 

en architectuur(waarbij naast de drie-eenheid ook 

‘proportie’ een rol speelt). 

In zijn boek ‘Die neue Baukunst in Europa und 

Amerika (1929) gaat Taut nog een stapje verder in 

zijn relaas tegen de (voornamelijk Amerikaanse) 

modernisten door zich af te zetten tegen het idee van 

een internationale stijl (‘Allerweltsstil ’). Hij vond dat 

de rationalisatie en industrialisatie ondertussen tot 

een dogma van de nieuwe architectuur geworden, 

oftewel, de idealen waren gestold tot een vormentaal, 

een stijl: een formalisme. “Alle Absichten, die sich bisher 

auf die Herbeiführung einer bestimmten Architektur 

bezogen haben, blieben im Formalen stecken“.6

Naast de kritiek op de rest van de architectenwereld, 

uit Oud ook kritiek op zijn eigen idealen. Over 

standaardisatie schrijft hij in 1927 bijvoorbeeld: 

“Ik weet niet of de wereld in de toekomst door 

de standaardisering geregeerd zal worden – 

zonder zal zij zeker niet geregeerd worden! Ik 

weet niet of er in de toekomst slechts gebouwd 

zal worden of dat het ook kunst zal zijn. Ik 

weet het niet en eerlijk gezegd interesseert 

het mij niet. […] Weliswaar ben ik niet 

voor de alleenheerschappij van de standaard, 

er zijn meer belangrijke dingen in het leven 

en de natuur moet ook daar waar zij tot 

standaardiseren noodzaakt, levendig naar 

voren komen. Standaardiseren heeft echter vele 

voordelen: het is  goedkoop en goed en wordt 

steeds verbeterd. Standaarddeuren en –ramen, 

de standaardstoelen en –tafels zijn beter, meer 

doordacht en getest dan het unicum: kan ik 

mijn opdrachtgever deze voordelen onthouden?

De natuur heeft in haar 

vanzelfsprekendheid altijd gelijk. 

Het gezonde verstand laat zij het 

goed gaan in de wereld. Zij heeft 

ons het standaardiseren geschonken 

– moeten wij dan eigenwijs zijn en 

het afwijzen?”7

Oud voorziet zelfs al een stijlvorming in de machine 

esthetiek die voort zal komen uit de normalisatie en 

standaardisatie in de woningbouw.

“Ik heb goede verwachtingen omtrent de 

ver! jning die in de architectuur mogelijk zijn 

door een  machinale productiewijze, maar ik 

vrees dat de kritiekloze bewondering voor al 

het mechanische tot een betreurenswaardige 

terugval zal leiden. Ik verwacht een 

tot stijl leidende vormkristallisatie door 

de normalisering van afzonderlijke 

bouwonderdelen, maar het in massa 
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geprefabriceerde standaardhuis lijkt me 

moeilijk in te passen in de totale compositie 

van de grote stad”.8

Dit laat duidelijk zien hoe Oud zelf al breuken ziet 

ontstaan in de uit naturalistische intenties ontstane 

vormentaal en hoe de ‘tijdsgeest’ de ‘moderne’ 

architectuur van 1927 aan het inhalen is. Uiteindelijk 

zal het idee van standaardisatie, de sociale 

woningbouw en de andere thema’s die zorgden voor 

een architectuur van die tijd ‘outdated’ raken. Aan 

de nieuwe generatie architecten de taak om lering te 

trekken uit deze periode en de essentie over te nemen 

naar hun eigen tijd.

Aan de hand van de woningen in de 

Weissenhofsiedlung in Stuttgart wordt getoond hoe 

de naturalistische intenties van Oud tot een stijl 

kunnen stollen.  Met dit hoofdstuk is de golf in de 

continuïteit die de ontwikkeling van de architectuur 

doormaakt voltooid. Het eerste hoofdstuk luidde een 

drang tot vernietiging van een bestaande vormentaal 

in. Het voorgaande hoofdstuk liet (om in de woorden 

van Oud te spreken) de scheppende fase binnen de 

wisselstroom der kunstontwikkeling zien en dit 

hoofdstuk zal laten zien dat de ideologieën van Oud 

en Taut weer tot stijl vervallen zijn. Zo is de groei van 

een traditie weer rond en kan een volgende generatie 

zich opmaken om de vormentaal van Oud en Taut 

weer te abstraheren, tot een essentie te brengen, om 

deze vervolgens binnen een nieuwe tijdsgeest een 

eigentijdse vorm mee te geven. 
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deel III
weissenhof

siedlung
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analyse 13 gevel en plattegrond

Voorgevel Weissenhofsiedlung

Achtergevel Weissenhofsiedlung

Weissenhofsiedlung

In 1927 werd er in Stuttgart een modelwijkje 

tentoongesteld, gebouwd door de toonaangevende 

‘moderne’ architecten van die tijd onder leiding van 

Mies van der Rohe. Er werd geëxperimenteerd met 

nieuwe materialen, bouwmethoden, technieken en 

huishoudelijke vernieuwingen. Oud kon hier eerdere 

experimenten uit Rotterdam in de praktijk brengen: 

“de kleine woning als synthese van nieuwe materialen, 

constructie en vorm, met als leidende principes eenvoud, 

e6  ciency en functionaliteit.9” 

Eenvoud, eY  ciëntie en functionaliteit. Deze 

thema’s zijn goed terug te zien in de plattegronden. 

De woning heeft een ingang aan zowel voor- als 

achterzijde: “aan de eene zijde voor leveranciers, asch-

man, thuiskomst met ! ets, enz., aan de andere zijde voor 

bewoners en bezoek”10. Oud was overigens niet de enige 

die zich bezighield met het thema van eY  ciëntie, 

waarbij de inrichting van de woning bewust was 

geplaatst om deze eY  ciëntie tot het maximale door 

te voeren. Zo schreef Taut een jaar voor de expositie 

op de Weissenhof (waar hij overigens zelf ook een 

gebouw mocht bouwen) een boek met de titel ‘Die 

neue Wohnung: die Frau als Schöpferin’11, waarin de 
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Plattegrond begane grond Weissenhofsiedlung

Plattegrond eerste verdieping Weissenhofsiedlung

schaal 1:200

1   entree
2   woonkamer
3   keuken
4   gang
5   toilet
6   badkamer
7   berging
8   slaapkamer
9   balkon
10 ‘kleine kamer’
11 ‘wasplaats’
12 binnenplaats
13 waskeuken
14 was droogruimte
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Doorsnede Weissenhofsiedlung

behoeften van de (huis)vrouw zorgen voor een zo 

eY  ciënt mogelijke inrichting van het huis.

Dat ook Oud hier mee bezig was bleek te meer door 

een briefwisseling tussen Oud en Mies van der Rohe. 

Oud kreeg van Mies als reactie op zijn vragen over de 

bouwtechnische eisen in de te bouwen wijk een brief 

waarin Mies schreef dat daar niet de aandacht naar uit 

moest gaan in de woningen in de Weißenhofsiedlung. 

Het zwaartepunt moest liggen bij de problematiek 

van het wonen: “Wir wollen der Wohnfunktion und dem 

Problem der Wirtschaftlichtkeit in Haushalt zu Leibe 

gehen”12. Als voorbeeld stuurde Mies een programma 

van eisen mee, samengesteld door huisvrouwen uit 

Stuttgart. Dit programma, samen met richtlijnen over 

keukeninrichtingen van Erna Meyer, gebundeld in 

haar boek ‘Der neue Haushalt’ uit 1925, gaf voor Oud 

de uitgangspunten die hij nodig had om ‘het dagelijks 

leven’ te vertalen naar architectuur. 

De eY  ciëntie is in de plattegrond van de woning van 

Oud te zien aan voorzieningen zoals een etensschuif 

tussen kamer en keuken – die in de eerste ontwerpen 

van de Kiefhoek nog sneuvelden door geldgebrek 

– maar ook de indeling van de keuken draagt bij 

aan de eY  ciëntie: ingericht “volgens opeenvolgende 

NAi Collectie, MAQV-153
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Stedebouwkundige inbedding Weissenhofsiedlung

de gescheiden ingang is er weinig verlies aan gangen 

binnenshuis en doordat er een voor- en achterzijde 

aan elke straat gelegen is ontstaat er een gevarieerd 

straatbeeld. De onduidelijkheid over een voor- en 

een achterkant leidde tijdens de tentoonstelling tot 

complicaties, doordat men er vanwege de ‘ordelijkheid 

van de rondgang’ aan de ene kant inging en de andere 

kant uit ging. In zijn ‘Architecturalia’ schrijft Oud later 

dat dit opgelost werd door achter het woord ‘Eingang’, 

de woorden ‘von Hinten’ te schrijven14. De boodschap 

van Oud met dit voorbeeld gaat echter iets verder: 

“het demonstreert hoeveel een plattegrond 

verrichtingen: vanaf het raam (groentenschoonmaken, 

enz.) via spoelgelegenheid, toebereidingstafel, fornuis, 

enz. naar etensluik”13. De opvallendste vertaling 

van eY  ciëntie en eenvoud naar architectuur is de 

droogruimte voor de was boven de wasruimte: 

“waschkeuken met gaswaschketel: hierboven ruimte voor 

drogen (rondomgaande klapvensters), strijken, enz.”. De 

droogruimte is als tussenverdieping geplaatst aan het 

bordes van de trap.

De woningen zijn bedacht als gestempelde rijen van 

vijf woningen met telkens een straat ertussen, met aan 

die straat zowel een voorzijde als een achterzijde. Door 
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Routing Begane grond Routing eerste verdieping

analyse 14 binnen en buiten

tegenwoordig voor ons betekent. Het is zó, dat 

de plattegrond in onze tijd min of meer het 

uitgangspunt van het bouwwerk is. […] Het 

is mij daarom onbegrijpelijk, dat sommigen, 

die bouwen gaan, ook architecten, onmiddellijk 

andere, gelijksoortige, bouwwerken willen 

gaan zien om zich op de hoogte te stellen. Dat 

kan niet.”15

Hier schuilt de naturalistische intentie die Oud 

nastreeft in zijn ontwerpen. De Weissenhof is daar 

een perfect voorbeeld van. Er is niet uitgegaan van 

stilistische conventies die perse ‘moesten’: het is een 

productontwerp. Er is gedacht vanuit een programma, 

niet vanuit een stijl of voorbeelden van andere 

gebouwen. Het resultaat is een reproduceerbare 

‘type-woning’, waaruit blijkt dat Oud weldegelijk 

een stijlvormende intentie had met het gebouw. 

Een stijlvormende intentie, verkregen uit een 

naturalistische aanpak.

schaal 1:200
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analyse 15 raamproportie

In deze analyse zijn de raampartijen en de 

raamverdeling vergeleken en is gekeken naar de 

oriëntatie van de raampartijen ten opzichte van het 

gevelvlak (horizontaal of verticaal). Bij de woningen 

van Taut blijft de raamverdeling klein en blijven de 

raampartijen klein in verhouding tot de gesloten 

delen van de gevel. Dit is te zijn bij de oudere 

woningen, waarbij dit gezien de omstandigheden 

met betrekking tot bouwmaterialen en-technieken, 

te verwachten viel, maar ook bij de latere woningen 

is een kleine raamverdeling nog zichtbaar. In de 

introductie van de architectuurleer van Taut wijst 

Julius Posener ook al op de kleine raamverdeling 

bij de woningen in Waldsiedlung Zehlendorf en 

Falkenberg.16 De vensterverdeling bij Zehlendorf is 

volgens hem wat de gevel een ‘levendigheid’ geeft: 

“Die Fenster sind recht eingentlich das, was diesen 

Fronten Sinn, Leben Form gibt: Proportion im Tautsche 

Sinne”. 

Het vasthouden aan een kleine raamverdeling gaat 

echter in tegen de tendens om te bouwen in ‘moderne’ 

materialen. Deze materialen (ijzer, grote glasplaten 

en gewapend beton) worden door Taut bewust niet 

toegepast. Over het algemeen kan over de Taut 

gezegd worden dat hij zich voornamelijk binnen de 

grenzen een bepaalde traditie beweegt.

Bij Oud geldt het tegenovergestelde. Hij is constant 

op zoek naar de grenzen van de mogelijkheden op het 

gebied van bouwmaterialen en bouwtechnieken. Al in 

zijn eerste artikel in de Stijl (1917) kondigde hij aan 

dat men de ‘moderne’ materialen en bouwmethodes 

moest aanvaarden. Bij Oud is dan ook een groter 

verschil te zien in raamverdelingen en oriëntatie 

tussen het eerste gebouw wat in dit verslag is 

opgenomen en zijn laatst behandelde gebouw. De 

kleine raamverdeling bij Leiderdorp wordt al snel 

Gartenstadt Falkenberg

Britz, hufeisensiedlung 

Waldsiedlung Zehlendorf 
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vervangen door grotere raamvlakken. Deze blijven bij 

de blokken in Tusschendijken echter nog wel verticaal 

georiënteerd, wat komt doordat de bakstenen gevel 

een horizontale gevelopening niet zomaar toestaat. Bij 

de Weißenhofsiedlung lukt het Oud om, eindelijk, te 

bouwen naar moderne materialen en bouwtechnieken: 

horizontaal georiënteerde raampartijen met een 

minimaal, stalen kozijn voor een zo groot mogelijke 

benadrukking van het raam als ‘opening in de gevel’. 

Oud lijkt zich daarmee meer af te willen zetten tegen 

de oude tradities en de gevel een weerspiegeling te 

laten zijn van een ‘moderne’ tijd. 

Arbeiderswoningen Leiderdorp

‘Tusschendijken’

Weißenhofsiedlung
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conclusie
Aan het begin van dit fenomenologische onderzoek 

is de onderzoeksvraag geformuleerd: hoe is de traditie 

van de sociale woningbouw ten tijde van het Nieuwe 

Bouwen tot stand gekomen? Deze brede vraag is 

vervolgens ingekaderd door enkel een selectie van 

de gebouwen en wijken van de architecten Oud 

Taut te onderzoeken uit de periode vanaf 1913 tot 

1927. Verder is ook het begrip ‘traditie’ ingekaderd 

door deze op te vatten zoals Colquhoun en Eliot dit 

deden, waardoor het begrip onderbouwd wordt vanuit 

de begrippen ‘naturalisme’ en ‘stijl’. 

Dit onderzoek volgt de groei van een traditie door de 

ogen van Oud en Taut. Hun ideologie ten opzichte 

van de drie hoofdbegrippen (traditie, naturalisme 

en stijl) is vergeleken met hun gebouwde werken 

en daarnaast is onderzoek gedaan naar de wijze 

waarop deze ideologie zich tot een architectuur heeft 

ontwikkeld.

Beide architecten hadden een overeenkomstige 

visie op traditie, die aansloot op de de" nitie van 

T.S. Eliot. Zij zagen beiden de geschiedenis als een 

bron van informatie. De kennis die zij opdeden uit 

de geschiedenis moest vervolgens geplaatst worden 

in de ‘moderne’ of ‘hedendaagse’ tijd, om van hieruit 

tot een ‘moderne’ architectuur te komen. Twee 

voorbeelden van " guren uit de geschiedenis zijn H.P. 

Berlage en T. Fischer, wiens theorie en vormentaal 

zijn herinterpreteerd door Oud en Taut. Ook de uit 

Engeland overgewaaide tuinstadtraditie wordt door 

beide architecten aangehaald. 

Oud en Taut hadden ook hun naturalistische 

ontwerpstrategie gemeen. Dit wil zeggen dat zij 

ontwierpen zonder daarbij terug te vallen op een 

vooropgesteld vormenrepertoire of vooropgestelde 
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regels van een bepaalde bouwstijl. Met een 

naturalistische benadering probeerden zij tot een 

essentie in de architectuur te komen en streefden zij 

ernaar om deze architectuur een weerspiegeling te 

laten zijn van de hedendaagse maatschappij, in de 

breedste zin van het woord. Uit deze ‘hedendaagse 

maatschappij’ (rond de jaren ‘20 van de 20e eeuw) 

zijn de volgende thema’s naar voren gekomen, 

waar ze middels hun architectuur een antwoord op 

trachtten te vinden: verstedelijking, industrialisatie, 

standaardisatie, massabouw, nieuwe bouwmaterialen 

en -technieken en vooral de opkomst van het 

socialisme. 

Een verschil tussen Oud en Taut met betrekking tot 

de traditi e van de architectuur lijkt Oud zich meer 

af te willen zetten tegen de tradities in de bouw. 

Taut opereert meer vanuit dezelfde traditie, waar hij 

telkens op voortborduurt.

De traditie van de sociale woningbouw is ontstaan 

vanuit de omstandigheden van de tijd. Architectuur 

moest volgens Oud en Taut een weerspiegeling zijn 

van het hedendaagse ‘levensgevoel’ en de ‘moderne’ 

cultuur. Door de opkomst van het socialisme te 

omarmen vormde dit een van de uitganspunten van 

hun architectuur.

De blik van Oud en Taut op ‘stijl’ was, zoals blijkt 

uit hun naturalistische ontwerpstrategie, eerder een 

middel dan een doel. Voor Taut is stijl het ‘maatpak 

van het gebouw’, waarmee hij bedoelt dat stijl datgene 

is wat een bouwwerk tot architectuur maakt. Dit 

houdt voor hem in dat er naast de ‘basis ingrediënten’ 

voor een gebouw, techniek, constructie en functie, ook 

een evenwicht moet zijn tussen deze drie aspecten: 

‘der Proportion’. 

In het rijtje woningen van Oud in de 

Weissenhofsiedlung te Stuttgart heeft hij laten zien 

hoe een naturalistische ontwerpstrategie tevens een 

stijlvormende intentie in zich had. Het rijtje van vijf 

woningen is opgezet vanuit een zo puur mogelijke 

vertaling van het programma van eisen, zonder een 

bepaalde stijl na te streven. Het rijtje zelf was echter 

bedacht om, desnoods eindeloos, herhaald te worden. 

Bepaalde ‘ontwerpregels’ die aan de gebouwen 

verbonden zijn, kunnen geanalyseerd en gerepliceerd 

worden. De woningen zijn tot stijl geworden.

De drie hoofdstukken over traditie, naturalisme en 

stijl volgen de fases die doorlopen worden bij het 

groeien van een traditie. De oorsprong van deze groei 

ligt in dit geval bij de geboorte van de traditie van de 

sociale woningbouw.
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Dit onderzoek dient een zekere diepgang te 

hebben met betrekking tot zowel de ideologische 

gedachtes van twee eigenzinnige architecten als acht 

verschillende gebouwen en wijken. Door de omvang 

van de benodigde data en de complexiteit van het 

onderwerp en de gebruikte begrippen wordt deze 

diepgang helaas niet overal bereikt. Er is ook sprake 

van een taalbarrière geweest, wat er voor zorgde 

dat niet alle (Duitse) teksten van Taut opgenomen 

konden worden in dit verslag. 

 

discussie
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80  Deze wijk wordt verderop in dit verslag uitvoerig 

besproken

81  (Whyte, 1982, p. 29)

82  (Hoeven, 1994, p. 25)

83  Taut, B. ‘Verslag van Holland-excursie’. Verschenen 

in ‘Stadt und Siedlung’, Die Deutsche Bauzeitung, 1924. Uit: 

(Uytenhaak, 1978, p. 21)

84  (Taut, 1929, p. 42)

85  Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau-

Aktiengesellschaft

86  Taut schrijft hierover in zijn siedlungsmemoiren het 
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volgende: “De nodige levendigheid, waardoor de traditie niet 

verstart, werd erin gebracht door het bebouwingsplan, dat voor 

iedere Siedlung opnieuw doordacht en ontworpen moest worden 

en er opnieuw bij de overheid door moest komen”. Vertaling uit 

(Uytenhaak, 1978, p. 29)

87  Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-

Heimstätten

88  (Hoeven, 1994, p. 30)

89  Vooral de ‘Katsura architectuur’ maakt grote indruk, 

aangezien daar de rol van proportie in de architectuur sterk naar 

voren komt

90  (Oud, 1915, p. 87)

91  (Brouwer, 1916)

92  (Taverne, Wagenaar, & Vletter, 2001, p. 96)

93  Zo kregen o.a. de keukens een uitgang naar buiten en 

een balkon, warden de schuurtjes op het binnenterrein vervangen 

door een ondergrondse bergruimte en kreeg het binnenterrein 

voorzieningen voor ouderen en een zandbak voor de kinderen.

94  (Oud, 1917)

95  (Oud, 1917, p. 10)

96  (Oud, 1924, p. 54)

97  (Cusveller (red.), 1990, pp. 85–92)

Deel I   p.52-69

1  (Taut, 1937, pp. 72–73. Uit: Arch+, 2009)

2  (Nerdinger, Hartmann, Schirren, & Speidel, 2001, p. 

15)

3  (Taut, 1937, p. 57)

4  (Oud, 1963, p. 14)

5  (Oud, 1963, p. 14)

6  (Oud, 1921, p. 148)

7  (Oud, 1915)

8  (Brouwer, 1916, p. 6)

9  (Oud, 1915, p. 87)

10  (Taverne, Wagenaar, & Vletter, 2001, p. 96)

11  (Brenne, 2008)

12  (Oud, 1915)

13  (Brouwer, 1916)

14  (Taut, 2009, p. 123)

15  (Brouwer, 1916)

16  (Junghanns, 1970, p. 24)

17  (Junghanns, 1970, p. 31)

18  (Junghanns, 1970, p. 31)
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Deel II  p.70-115

1  (Hoeven, 1994)

2  (Oud, 1983)

3  (Oud, 1921, p. 150)

4  (Oud, 1916, pp. 156–157)

5  (Taut, 1937, p. 37)

6  (Taut, 1937, p. 162)

7  (Nerdinger, Hartmann, Schirren, & Speidel, 2001, p. 

16)

8  (Nerdinger, Hartmann, Schirren, & Speidel, 2001, p. 

12)

9  (Pitz & Brenne, 1980, p. 17. Inleiding van Paolo 

Portoghesi)

10  (Taverne, Wagenaar, & Vletter, 2001, p. 239)

11  (Oud, 1917, p. 10)

12  (Oud, 1917, p. 10)

13  (Brief van W.C. Brouwer aan Oud (1923). Uit: Taverne 

et al., 2001, p. 241)

14  (Oud, 1924, pp. 51–52)

15  (Oud, 1918, p. 78)

16  (Junghanns, 1970, p. 71)

17  (Oud, 1924, p. 54)

18  (Oud, 1921, p. 159)

19  (Oud, 1921, p. 159)

20  (Oud, 1924, p. 53)

21  (Mieras, 1923, p. 384)

22  (J. Posener in: Pitz & Brenne, 1980, p. 29) Een 

voorbeeld van een dergelijk gebiedje is het ruitvormige ho< e de 

‘Hüsung’, ten westen van het hoe+ jzergebouw

23  (J. Posener in: Pitz & Brenne, 1980, p. 41)

24  (Oud, 1930, pp. 357–369)

25  (Oud, 1930, p. 358)

26  (Oud, 1930, p. 428)

27  (Pitz & Brenne, 1980, p. 55)

28  (Taut, 1937, p. 39)

29  (Taut, 1937, p. 39)

30  (Oud, 1963, p. 45)

31  (Pitz & Brenne, 1980, p. 141)

32  (Oud, 1963, pp. 39–40)

33  (Oud, 1963, p. 40)

34  (Oud, 1963, p. 42)

35  (Oud, 1963, p. 38)

36  (Cusveller (red.), 1990, p. 71)
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Deel III  p.116-129

1  (Oud, 1923)

2  (Taut, 1937, p. 103)

3  (Oud, 1963, p. 53)

4  (Nerdinger, Hartmann, Schirren, & Speidel, 2001, p. 

15)

5  (Taut, 1937, p. 37)

6  (Taut, 1937, p. 150)

7  (Oud, 1927)

8  (Taverne, Wagenaar, & Vletter, 2001, p. 210)

9  (Taverne, Wagenaar, & Vletter, 2001, p. 292)

10  (Oud, 1927)

11  (Taut, 1926)

12  (Taverne et al., 2001, p. 294)

13  (Oud, 1927)

14  (Oud, 1963, p. 17)

15  (Oud, 1963, p. 17)

16  (Taut, 1937, p. 32)
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