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Reculer pour mieux sauter

Vernieuwing door traditie

Innovation through Tradition

Dick van Gameren

Op vele momenten in de geschiedenes hebben architecten een beroep

gedaan op het gebouwde verleden om tot nieuwe architectonische

oplossingen te komen. Het openingsessay van deze DASH voert längs
enkele uitgesproken voorbeelden, uit ruim een eeuwrecentegeschiedenis.

At many moments in history architects have turned to the built past to

arrive at new architectural solutions. The opening essay of this issue of

DASH takes us on a journey past some distinctive examples from over a

century of recent history.
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'Moderne irvtentie?'

Een herwaardering van Paul Schmitthenner

Modern in Intention?'

Paul Schmitthenner Revisited

Wolfgang Voigt

Paul Schmitthenner propageerde in het Duitsland van de jaren 1920

een alternatieve nieuwe architectuur, gebaseerd op ratio en 'Typisierung',
maar met behoud van enkele kernwaarden van het Duitse woonhuis.

Later verguisd als Sympathisant met de nazi-regering, zou men bijna

vergeten hoe groot zijn invloed was op zowel de praktijk als de beroemde

Stuttgarter Schule. En waren zijn oplossingen werkelijk minder goed?

Paul Schmitthenner propagated an alternative new architecture in the

Germany of the 1920s, one based on ratio and Typisierung, or

standardization, yet retaining some of the core values of the German

house. Later maligned as a Nazi sympathizer, it is easy to forget his

great influence on both building practices and the renowned Stuttgarter

Schule. Besides, were his solutions really less effective?
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Nieuw bestaat niet!

There's No Such Thing as New!

Cor Wagenaar

Dat er in de twintigste eeuw ook architectuurstromingen waren die zieh

beriepen op het verleden, zoals in Nederland M.J. Granpre Moliere en

de Delftse School, is bekend. Dit artikel betoogt dat juist ook vroege

'modernisten' als J.J.P. Oud hun vernieuwingen baseerden op en toetsten

aan het architectonisch verleden.

We know there were architectural movements in the twentieth century

that actually invoked the past, such as M.J. Granpre Moliere and the

Delft School in the Netherlands. This article makes the case that even

early 'modernists' such as J.J. P Oud took inspiration from and evaluated

their innovations in the light ofthe architectural past.
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Van kritisch regionalisme naar kritisch realisme

Vragen bij de commodificatie van traditie

From Critical Regionalism to Critical Realism

Challenging the Commodification of Tradition

Nelson Mota

Aan de hand van twee uitgewerkte voorbeelden onderzoekt Nelson Mota

of de begrippen 'kritisch regionalisme' en kritisch realismeook voor de

huidige tijd betekenis kunnen hebben, als rniddenweg tussen 'traditie'

en 'vernieuwing'.

With the help of two examples Nelson Mota examines whether the

concepts of 'critical regionalism' and 'critical realism' could be relevant

in this day and age as a happy medium between 'tradition' and 'innovation'.
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'Veel details die we gebruiken gaan al decennia lang mee'

Many ofthe Details We Use Have Served Us for Decades'

Interview met with Peer, Thomas and Pieter Bedaux

Pierijn van der Putt

Het werk van Bedaux De Brouwer Architecten is traditioneel en heden-

daags tegelijk. Een interview met de jongste twee generaties over eigen
tradities in stijl, plattegrond en werkwijze als verbindende kenmerken

in hun werk.

The work of Bedaux De Brouwer Architecten is traditional and con¬

temporary at the same time. An interview with the two latestgenerations

about individual traditions in style, floor plan and working method as

the common features of their work.
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Oud tekenen en oud denken

De actualiteit van 'karakter'

Old Ways ofDrawing and Thinking
The Currency of'Character'

Dirk Baalman

De hedendaagse beschouwingen over 'traditionele architectuur' bieden

architect en opdrachtgever weinig houvast voor een inhoudelijke agenda,

stelt Dirk Baalman. Een pleidooi voor inhoudelijke verdieping van zowel

het ontwerp als de beoordeling ervan.

Contemporary analyses of 'traditional architecture' offer the architect

and client no firm foundation for a professional agenda, according to Dirk

Baalman. A plea formore depth in both the design and its appraisal.
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