In

viifde ontroerendgoed ontroering willen wii
het niet hebben over een
architect en zijn gebouwen
maaÍ over een'stiil' binnen
de Nederlandse architectuur
geschiedenis, waar ook Bosch
en Duin steeds meer door
ontroerd wordt. Na het modernisme, het postmodernisme,
het deconstructivisme en het
supermodernisme raakt ook
onze buurtschap steeds meer
in de ban van het traditionalisme, hetgeen tot verbeelding
komt in de zogenaamde onmoderne architectuur. Vooral
het laatste decennium doet
deze richting haar opwacht in
Nederland en verschijnen er
in de pers regelmatig artikelen
over deze historiserende 'still'.
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Het traditionalisme
Het traditionalisme is geen

nauwkeurig te omschrijven stql
binnen de Nederlandse architectuur
geschledenis, maar een benaming

voor het werk van architecten en
opvattingen van opdrachtgevers
voor wie conventies, gewoontes en
tradities de basis vormen voor hun
ideaal van schoonheid. Het kent

nauwelijks een continue geschiedenis
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zijn van iets waarvan verondersteld

wordt dat het een lange traditie heeft
gehad. Het traditionalisme cultiveert

een tijdloos klassiek imago, alsof het
al heel lang aanwezig is en

nooit

is

veran0ero.

De oorzaken van de teloorgang van

de'modernen' verguisd. Volgens

deze eigenschappen zijn inherent

hen zou dit getuigen van creatieve

aan modernisering, rationallsering,

bloedarmoede.

schaalvergroting en abstractie. Deze
Het traditionalisme ontstaat bij een

leiden tot de verbreking van de

Door de nieuwe generatie van

algemeen ongenoegen over de aard

betovering en daarmee tot het verlies

architecten wordt het vaak

en het tempo van de veranderingen

van

- traditionele -

betekenis.

afgedaan als irrelevant, Het zou een

commerciële knieval zqn voor de

in onze maatschappij en met name

met de snelheid waarmee de

Vandaag de dag geniet het

behoudende smaak van het grote

gebouwde omgeving verandert.

traditionalisme een aanzienlijke

publiek..Je bent voor of tegen

populariteit

modern, tegen of voor onmodern,

Wat volgens traditionalisten verloren

dreigt te gaan moet nieuw leven

Geruadpleegde

worden ingeblazen, het omvat

Ibelings,

ambachtelqkheid, symmetrie en

authenticiteit.

H;anmoderne
u r - H ede n daag

rch ite ctu

opd rachtgevers, Het

houdt een weigering in
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om mee te

gaan met de eigen tijd. Ook al in de

Anders dan vaak wordt beweerd is het

jaren twintig en dertig van de vorige

traditionalisme niet het tegendeel van

eeuw werd het traditionalisme door

modernisme. Ztjztjn niel twee zijden
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