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STELLINGEN

1. De stilistische benadering van de architectuurhistorische 
overzichtswerken is volstrekt onvoldoende om de enorme en 
fundamentele veranderingen in de architectuur na 1850 te 
beschrijven, zoals de vraag naar nieuwe gebouwtypen, de stroom van
bouwtechnische innovaties en de verregaande arbeidsdeling in het 
bouwbedrijf.

2. Architectuur is in de eerste plaats een ruimtelijke oplossing voor 
een maatschappelijke probleem, (in de tweede plaats een kunstvorm).

3. Niet de zoektocht naar een nieuwe bouwstijl, maar de creatie van 
nieuwe gebouwtypen was de belangrijkste verandering in de 
architectuur rond 1900.

4. De architectuurhistorische overzichtswerken besteden op het 
terrein van bouwtechniek ten onrechte vrijwel uitsluitend aandacht 
aan ijzer, staal, glas en – in mindere mate – (gewapend) beton; de 
talloze andere nieuwe bouwmaterialen en technische installaties 
verdienen ook aandacht.

5. Veel innovaties die tegenwoordig met de architecten van het 
Nieuwe Bouwen worden geassocieerd, werden door hen van de 
negentiende en vroege twintigste eeuw geannexeerd, zoals het strikt 
vanuit het programma van eisen ontwerpen met behulp van de 
nieuwste technische innovaties; de rationele planning van de bouw; 
het credo 'licht, lucht en ruimte'; de schoonheid van functionaliteit, 
techniek en machines; nachtarchitectuur (verglaasde gevels, die van 
binnenuit elektrisch verlicht worden).

6. De enorme invloed van Duitse architectuur, met name van Duitse 
bouwtechniek, op de Nederlandse architectuur rond 1900 is in de 



architectuurhistorische overzichtswerken sterk onderbelicht.

7. Programma's van eisen werden noodzakelijk toen de vraag naar 
nieuwe gebouwtypen vanaf circa 1850 toenam.

8. Gesamtkunstwerken uit de periode rond 1900 waren 
afweerreacties tegen de verregaande arbeidsdeling in die periode.

9. Architectuurhistorische overzichtswerken besteden teveel aandacht
aan architecten en te weinig aandacht aan andere actoren in het 
bouwproces, zoals opdrachtgevers, technici en aannemers.

10. Niels L. Prak constateerde in Architects: The Noted and The 
Ignored (1984) dat architecten de esthetische kant van hun vak de 
belangrijkste vinden. Die stelling geldt ook voor de huidige tijd.

11. Door de grootschalige sanering van asbest dreigt een bijzonder 
bouwmateriaal verloren te gaan.


