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Thomas Heijnen

De modernistische
woning

Het ontstaan en de ontwikkeling
van het moderne woonhuis
Eisen die aan onze woning worden gesteld veranderen met de tijd. Iedere periode heeft hierin zijn eigen
voorkeuren en wordt geconfronteerd met dat wat
vooraf ging. Tijdens de overgang van de negentiende
eeuw naar de moderne tijd was er een sterke verandering in de eisen die aan woningen werden gesteld.
Begin vorige eeuw was er woningnood in de grote steden van Nederland. Dit kwam doordat er
meer werk in stedelijke gebieden was vanwege
de al maar opkomende industrie. Hierdoor trokken arbeiders van het platteland naar de stad.
Door de woningnood ontstonden er overvolle
volkswoonkazernes waar slechte hygiëne heerste. Door hoge lonen in de bouw en dure bouwmaterialen was dit probleem met de conventionele bouw lastig op te lossen.
Er werden initiatieven ontplooid, zoals Plan Zuid
in Amsterdam. Dit was een stedenbouwkundig
plan, ontwikkeld door architect Hendrik Petrus
Berlage, dat tussen 1917 en 1925 werd uitgevoerd, deels in Amsterdamse Schoolstijl. Dit
heeft Oud Zuid voor een groot deel gevormd
zoals we het nu kennen. Het waren helaas traditionele donkere gehorige woningen die niet voldeden aan de moderne eisen van toen.

Het modernistisch architectonisch
credo ‘form follows function’
werd verwaarloosd.

De architecten en bestuurders hadden in de jaren twintig van de twintigste eeuw voornamelijk
aandacht voor het straatbeeld. Hier waren vaak
speciale schoonheidscommissies voor aangesteld.
Echter, naast enkele technische richtlijnen waren
er geen voorschriften voor het binnenwerk van
de woning. Voor het straatbeeld was er aandacht,
maar voor de functionele leefbaarheid van de
woning zelf niet. Doordat er te weinig aandacht
werd besteed aan de primaire functie van een
woning werd het modernistisch architectonisch
credo form follows function, wat Louis Henry
Sullivan in 1896 omschreef, verwaarloosd.
Sullivan was een belangrijke en invloedrijke Amerikaanse architect. Zijn uitspraak “form follows
function” is een functionalistische benadering van
gebouwen: als de functie van een gebouw helder is, volgt de vorm logischerwijs. De gebouwen
stonden echter niet los van de context waarin ze
werden gebouwd en deze context droeg bij aan
het ontwerp. Deze functionalistische benadering
kreeg navolging in andere ontwerpgebieden en
werd steeds utilistischer. De Stijl en het Bauhaus
zijn hier goede voorbeelden van. Zij keken zelfs
minder naar de context waarin hun ontwerp
kwam te staan en werkten met zo min mogelijk
ornamenten, waardoor de ontwerpen strak, zakelijk en eenvoudig van vorm waren.
Berlage heeft Sullivan in 1895 ontmoet, maar
diens invloed is pas terug te zien in het latere
werk Berlage, zoals bij het Gemeentemuseum in
Den Haag. Dit gebouw is met behulp van een
geometrisch ontwerpsysteem opgetrokken, wat

inhoudt dat (bijna) alle maten in het gebouw 11
centimeter of een veelvoud hiervan zijn. Dit zorgt
voor een gebalanceerde en strakke ordening.
Daarnaast zijn draagconstructies en regenpijpen zichtbaar die in plaats van ornamenten voor
spanning zorgen in het ontwerp. Het gebouw
wordt gevormd door slechts primaire gegevens.
In de loop van de jaren 20 van de twintigste
eeuw werd er langzaam maar zeker meer aandacht besteed aan de behoeften van de bewoners, zoals licht, lucht en rust in de woning. Dit
leidde tot rationalisering van de indeling van de
woning. Door industrialisering en mechanisering
in de bouw konden de woningen kwalitatief beter, goedkoper en efficiënter worden gebouwd.
Gevels hoefden de constructie niet meer te dragen, waardoor grote ramen mogelijk werden en
er veel licht in de woning kon komen. Een goed
voorbeeld van deze nieuwe moderne bouw is
het Doppelhaus van Le Corbusier en Pierre Jeanneret uit 1927 in Stuttgart.

Le Corbusier zag het woonhuis als
werktuig, als gereedschap.
Het Doppelhaus (vertaald als ‘twee onder een
kap’) was vanaf zijn oplevering al zeer gewaardeerd en invloedrijk. Een stalen constructie en
gewapend beton maakten dit moderne huis mogelijk. Grote raampartijen zorgden voor veel licht,
wat gezondheid en vitaliteit zou bevorderen. Het
wonen in het huis zelf was echter enigszins afzien,

de opzet was krap, de gangen zijn smal en de
woonkamer moest ’s avonds worden getransformeerd tot slaapkamer. Het huis was verder ingericht met moderne meubelen, zoals de lichte
houten stoelen van Thonet. Dit liet zien waar de
inrichting van woningen naartoe zouden gaan;
lichte meubelen die makkelijk te verplaatsen zijn
zodat iedere kamer voor iedere gelegenheid aangepast kan worden. Deze ontwikkeling is in de
gehele twintigste eeuw te zien. Het waren geen
zware massieve eikenhouten meubelen meer,
maar uitschuifbare, inklapbare, verstelbare en
verschuifbare meubels.
Le Corbusier zag het woonhuis als werktuig, als
gereedschap. De ontwikkeling van dit gereedschap zag hij als een directe vooruitgang en
bevrijding van de mensheid. Daarbij zag hij het
oude gereedschap, de oude woning, als afgedaan
en het zou volgens hem een teken van morele
gezondheid zijn om de oude woning te slopen.
Met dit gegeven in gedachten is het niet verwonderlijk dat oude gebouwen afgebroken werden
om plaats te maken voor nieuwe, zoals de Beurs
van Zocher op de Dam in Amsterdam. Zelfs na
verwoesting zijn gebouwen niet opnieuw opgebouwd, zoals het stadscentrum van Rotterdam
na het bombardement van 14 mei 1940.
Le Corbusier zag het huis, het gereedschap, tevens als een woonmachine. Hij stelde zich een
wereldstad van 4.000.000 bewoners voor waar
slechts 200 kolossale flats zouden staan. In iedere
flat konden 20.000 mensen wonen. Wereldsteden zouden hiermee maar voor 5% bebouwd
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Hoe het hedendaagse ecodesign en social design
invloed gaat hebben op het wonen en het interieur
in de toekomst blijft gissen.
zijn ten opzichte van begin twintigste eeuw. De
overige 95% kon dan gevuld worden met parken,
autowegen, speelplaatsen en vliegvelden. Na bijna 100 jaar lijkt het er op dat de visie van Le Corbusier werkelijkheid wordt: gigantische wolkenkrabbers met tal van woningen worden over de
hele wereld gebouwd. De steden worden echter
alleen maar groter en deze enorme gebouwen
maken geen ruimte voor meer parken en speelplaatsen.
In deze woonmachines streefde Le Corbusier
naar een standaardisatie van de woning en hierbij het wonen zelf. Ondanks dat er binnen deze
standaardisatie genoeg vrijheid is om zelf een invulling te geven aan de eigen woning werd er bij
een bepaald type burgers eenzelfde inrichting gezien. Binnen het interieur van groepen studenten
en hun docenten van de muziekschool en tekenacademie werden bijvoorbeeld opvallend vaak
Brabantse stoelen, gemberpotten, stoelklokjes,
imitatie Perzische kleden, reproducties van bekende kunstenaars, enzovoorts gevonden.
Vandaag de dag worden gestandaardiseerde woningen steeds meer toegepast. Een wooncomplex wordt binnen geringe tijd gebouwd, omdat
veel bouwmaterialen kant-en-klaar uit de fabriek
komen. Complete muren met kozijnen, isolatie
en zelfs contactpunten voor elektra worden als
bouwpakket geleverd. Bij het interieur gaat het
op dezelfde manier. De hedendaagse inrichting

lijkt rechtstreeks overgenomen uit een Ikea-catalogus of uit een vt-wonen-magazine. Als er iets
meer geld te besteden is wordt er vaak gekozen
voor populaire luxere design meubelen zoals de
Barcelona stoel van Ludwig Mies van de Rohe of
de Lounge stoel van Charles en Ray Eames. Dit
soort interieurs missen hierdoor authenticiteit en
persoonlijkheid.
Toch is er al ruim een decennium vernieuwende
ontwikkeling gaande en worden er nieuwe eisen
aan woningen gesteld. Het lichte, luchtige en rustige wat in het modernisme sterk aanwezig was
zal voorlopig blijven, maar hoe het hedendaagse
ecodesign en social design invloed gaat hebben
op het wonen en het interieur in de toekomst
blijft gissen.
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