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vacant'iehu'is jes voor het personeel van de superphosf aatf abr-iek
'A'lbatros' en van De Vries Robbé

'De huisjes, waarvan er onlangs twee gereed z.ijn gekomen in het
vacantie-oord Hessenheem te Markelo (0.), waar er totaal 6 komen,
en waarvan er 3 komen in het vacant'ie-oord coldenhove te Eerbeek(ela.;, zijn bedoeld voor zomerbewoning. voor sombere of ..g.n:
achtige dagen is een stookgelegenheid uitgebouwd onder de líifel,
o"a. voor het drogen van kleren.
Er zijn twee kleine slaapkamertjes van 3 x zm, met als het moet
3 bedden, ? o.p. de vloer en 1 op 1 .zo n er boven, zo geplaatst dat
de benedenbedden slechts voor de helft overdekt wordón.
De ouders.slapen in twee bedden, waarvan er een djent overdag a1s
zitbank bij de tafel en een verticaar is opgeklapt.Ook de tàtet
kan worden opgeklapt teggn de onderzijde vaà het opgeklapte bed.
Het gedeelte van de tafel dat opgeklapt wordt, is iT.m. iso c*"lang en sluit aan op een kleine, -'losse tafel van pi.m. 70 x 50,
zodat een tafel van 2 m ontstaat voor het eten.
De stoelen z'ijn zo gemaakt, dat ze bi j de tafel, die p1.m. 6g cm

!9og is, gebruikt kunnen worden en ook a1s gemakkelijke stoelen
dienst kunnen doen als zitje bij de divan ei tteine iafel.
De kleine tafel kan ook op het terras gebruikt worden.
Elk vertrek heeft een bergrujmte. In dó keuken'is een aanrecht,
waaronder een verdiep'ing.in de vloer als koelkastje; de goot-
steen is aan de kant van de WC, het pompwater (in Markelö is
leidingwater, dus kraan en in Eerbeek is de pomp tegen de t.lc-
wand gemonteerd) komt via de gootsteen in de wc-afvóer uit,
zodat niet gewerkt hoeft te worden met spoelemmers.

De I ui fel i s schui n omhoog gezet voor de I 'icht'inva1 , omdat de
verdiep'inghoogte slechts 2.25 m is.
De kasten en andere meubels (vurenhouten delen) en de kozijnenzijn geolied.
Hgt plafond is van board; het piafond van de lu.ifel van eter-niet.,.lqide gewit en de draaiende ramen en deuren z'ijn rood
geschilderd. Het dakoverstek is wit geschilderd, de buitenwanden
z'ijn van grintbeton stenen en de binnenspouw en binnenmuurtjeszijn van sintelbetonstenen, die met 'lichlgele waterverf allóen
aan de oppevlakte bestreken zijn. De verlichting (een lamp.in
de woonkamer en een in de keuken, de andere vertrekken worden door
bovenlicht heen ook verlicht) is in Markelo electrisch en in
Eerbeek butagas - het koken gaat met butagas.,

G. R i e t v e I d, a r c h.

Eerder gepubl iceerd
no 7, Jul'i l95l

in G o e d W o n e n, vierde jaargang,

Met Rietveld op vakantie



Voorwoord

in l95l zijn naar een ontwerp van Gerrit Rietveld zes vakant'ie-
huisjes gebouwd op het vakantiecentrum Hessenheem te Markelo.
De vakantiehuisjes waren tot nog toe vrijwel onbekend, tot stand
gekomen in de periode waarin Rietveld ziin minder baanbrekende
werken real i seerde.

Door toedoen van de gemeente Markelo en de Overiisselse t,Jel-
standscommiss'ie, Het Oversticht, werd de Werkgroep Architektuur
van Galerij l88l te Diepenheim (thans Stichting Arch.) eind .l985

op de hoogte gebracht van het bestaan van de huisies.
0p dat moment verkeerden de vakantiehuisies in slechte staat van
onderhoud. In de loop van de jaren was tevens het oorspronke'lij-
ke concept door aanpassing en vervang'ing van bepaalde onderdelen
in meer of rnindere mate geweld aangedaan.

Na een eerste oriëntatie ter plekke besloten de leden van de
Werkgroep Architektuur zich in te gaan zetten voor het herstel
van tenm'inste één huisje in authentieke staat.
De opening van het gerenoveerde vakantiehu'isie, de 'Pongert'
genaamd, vond plaats op 1 iuli .l989.

De hjerna volgende tekst is overgenomen uit de tentoonstelling
Met Rietveld op vakant'i e,dietergelegen-
heid van de renovatie werd samengesteld door studenten van de
Kathol ieke Univers'iteit te Ni jmegen. De tentoonstel'lingstekst
wordt voorafgegaan door een korte inlejding.

Tot slot volgt een verantwoording van de renovatie, zoals uit-
gevoerd in opdracht van de Werkgroep Architektuur (Stichting
Arch. ) .

Stichting Arch

Juli -I989



Met Ri etvel d op vakantie

In l95l bouwde Gerrit R'ietveld zes zomerhu'isies te Markelo 'in
opdracht van de comb'inatie 'De Vries-Robbé-Albatros Superfos-
faatfabrieken', bestemd voor het personeel. De huisies ziin tot
op heden veronachtzaamd 'in de kunsthi storsche I'iteratuur. En a'l
vormen ze geen hoogtepunt in R'ietvelds oeuvre, zoals het Riet-
veld-Schröderhu.is in Utrecht (1924), toch manifesteert zich hier
zijn v'ind'ingrijkheid op voortreffeliike w.iize.
De aard van de opdracht bracht beperkingen met zich mee. De

huisjes mochten niet te duur worden. 0p de aanvankelljke kosten-
berekening van Í 6627,- per huisie werd nog aanzienl.iik bezui-
nigd, zodat men uiteindel'iik op f 4.I00,- ujtkwam.
0m dit te bereiken moesten goedkope materialen en constructje-
princ'ipes worden toegepast, echter zonder dat de gebru'ikskwal'i-
te'iten van de hujsies eronder zouden liiden. Als funderjng dien-
de een betonplaat, zoals ook 'in de semi-permanente woningbouw
veel werd toegepast. Voor het muurwerk werden grote betonstenen
gebru'ikt en de plafonds waren van board.
Al beperkt in zijn mogefijkheden om financ'iële redenen, was
Rietveld ook nog eens gebonden aan een uiterst geringe omvang.
Ongetwiifeld heeft hij het als een uitdaging beschouwd om een
kleine ruimte (24 n' ) zo optimaal mogelijk te gebruiken en geen
hoekje onbenut te 'laten. Als deelnemer aan de CIAM (Congrès
Internationaux d'Architecture Moderne) had Rietveld zich al voor
de oorlog intens'ief met dit probleem beziggehouden. in het con-
gres van 

.I929 stond het zoeken naar een kleine, goedkope en toch
leefbare woning centraal, een woning die bedoeld was voor de
laagste inkomensgroepen. De riitieshu'izen.in de Schumannstraat in
Utrecht zijn goede voorbeelden van deze intentie bij Rietveld,
maar jn Markelo werd hij m'issch'ien wel het meest op de proef
gestel d.
De vakantiehuisjes kunnen wat betreft de ruimteliike opzet goed
vergeleken worden met het Rietveld-Schröderhuis. Daar had R'iet-
veld zijn ideeën over het gebruik en de betekenis van ru'imte
volledig kunnen uitwerken, dankz'ij de bijzondere samenwerking
met de opdrachtgeefster, mevrouw Truus Schröder-Schràder. Dit
maakt het hu'is tot een hoogtepunt in zijn werk.
Eén van z'ijn'ideeën was dat ru'imte te veranderen moet zjjn. De

ruimte'in een huis moest op ieder moment aangepast kunnen worden
aan de eisen van dat moment. H'iervoor paste Rietveld schujfwan-
den toe, waarmee delen van een kamer afgesloten konden worden.
Het zuinig omspringen met ruimte komt verder tot uitdrukking in
de dubbelfunct'ie van meubelstukken, zoals de bedbankeno en de
mogelijkheid tot opklappen. Dit geldt vooral voor de vakantie-
won'ing. In de woonkamer is een verticaal opklapbed aanwezig. Het
bevindt zich naast de bank.0nder het bed'is een tafel beves-
tigd, d'ie gebruikt kan worden als het bed omhoog staat.Ook de
tafel kan desgewenst opgeklapt worden.
Rietveld vond, dat hij geen definitief afgesche'iden ruimtes
moest ontwerpen. Twee ruimtes, ook' binnen' en' buiten', moesten
gemakkeliik in elkaar over kunnen gaan. Zowel in het Rietveld-
Schröderhuis als in de vakantiewon'ing maakte hii gebruik van bo-
venlichten, zodat er steeds 'contact' was tussen twee ru'imtes.
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In de vakantiewoning had het bovenlicht tussen woon- en slaapka-
mer nog een praktische functie: in de slaapkamer was geen kunst-
I i cht.
Door de aanwezigheid van een terras kon het leven bu'iten voort-
gezet kon worden. Rond de stookgelegenheid onder de luifel kon
op natte dagen zelfs de was gedroogd worden. De luifel is schu"in
omhoog gezet voor de lichtinval, omdat de verdiepinghoogte
slechts 2.25 m is.
Ook het meubilairin dit huisie is door Rietveld ontworpen. De

stoelen horen bij een in .l934 
ontworpen serie, de kratmeubelse-

rie. H.ij wilde hiermee goedkope, eenvoudig in elkaar te zetten
meubels maken. Deze waren a1s bouwpakket verkriigbaar. Van de-
zelfde vurenhouten planken als de stoelen is ook het speciaal
voor deze vakantiewon'ing ontworpen tafeltje gernaakt. Het kon
worden gebruikt als verlengstuk bii de opklaptafel.
Rietveld heeft optimaal gebru'ik gemaakt van de beperkte midde-
len die hem b'ii deze opdracht ter beschikking stonden. Ook

achter deze eenvoudige huisies gaat meer denkwerk schujl dan
men op het eerste gezicht zou vermoeden.

6



Van
tot

woonkrot
vakant.i ehuisie

R'ietvelds zomerhuisjes in Markelo z'ijn gebouwd in opdracht van
een fabrikant. Voordat aan een vakantievoorziening als deze
gedacht kon worden, moest er natuurliik voor gezorgd worden
dat de huisvesting en de gang van zaken in de fabriek'in or-
de waren. Hiertoe werden in de eerste helft van de 20ste eeuw
verschi I lende maatregelen genomen.

Toen de Nederlandse steden z'ich gingen ontwikkelen tot
'industrie-centra, konden ze de toeloop van arbeidskrachten vaak
nauwelijks verwerken. De arbeiders woonden en werkten in
erbarmelijke omstand"igheden. De soc'ialistische beweg'ing drong
aan op veranderi ngen.

Barak Cruquiusweg,
Amsterdam.
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J.J.P. 0ud, Kiefhoek
i926-1930 ) , Rotterdam.

Er werden wetteliike maatregelen genomen om het arbeidersbestaan
draaglijker te maken: een kortere werkweek, recht op vakantie en

de wón'ingwet. Deze woningwet (.|902) maakte het mogeliik' dat met
overhejdssteun goede woningen werden gebouwd.

Er waren fabrikanten dje zich bekommerden om de hu'isvesting van
hun werknemers; zii lieten 'tuinsteden' en '-dorpen' bouwen.
Ze zagen dat als hun sociale plicht, maar tevens als een
invesieping in het bedriif. Tevreden arbeiders komen immers
de productie ten goede.

Tuinstad Port Sunlight bii
Li verpool .

De werkomgev'ing was vaak stoffig en donker. Maar
industriëlen bouwden een fabriek waarin l'icht en

overvloedig werden toege'laten. Het gebouw moest

steeds meer
I ucht

zo goed moge'li jk
funct'ioneren, en daar hoorde de gezondheid van de arbeider ook
bij. Een pronkgevel was n'iet belangrijk meer.
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J . A. Bri nkman / L.C. van
der Vlugt, Van Nellefabriek
(1926-1930), Rotterdam.

G. Ri etvel d, Zomerhu'i s je
(.I95.I), Markelo.

Sigarenfabriek, Dresden.

Na de tweede wereldoorlog kreeg rnen nog meer vriie tijd en
werden de vakanties langer.
Zoals fabrikanten een halve eeuw eerder tuindorpen hadden
gebouwd, waren er nu die vakantiehuisjes bouwden. Hiermee kwamen

zij tegemoet aan de eisen van de moderne samenleving.
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Het ty pische
Rietveld 'i nterieur

Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht is door Gerrit Rietveld
ontworpen in 1924.
Door de bijzondere samenwerking met de opdrachtgeefster mevrouw
Truus Schröder-Schràder, kon Rietveld zijn 'ideeën over het
gebru'ik en de betekenis van de ruimte volledig uitwerken.
Het hu'is is daarom een hoogtepunt in ziin werk.
Hoewel de vakantiewoning biina dertig iaar nà het Rietveld-
Schröderhu'is is gebouwd, zijn er opmerkeliike overeenkomsten
tussen beide gebouwen. Deze overeenkomsten zijn typerend voor de
ideeën van Rietveld.

Ruimte moet voor Rietveld te veranderen ziin. De ruimte in een
hu'is moet op ieder moment aangepast kunnen worden aan de
behoefte van dat moment.
In het Rietveld-Schröderhu'is ziin hiertoe schuifwanden aange-
bracht, waarmee hoeken of delen van een kamer afgesloten kunnen
worden. In de vakantiewoning was eveneens een schu'ifwand tussen
woon- en slaapkamer gepland. Deze is echter, om onbekende
redenen, nooit uitgevoerd. In de plaats van de schuifwand kwam

een grotendeels glazen pu'i met een deur.

Het Rietvel d-Schröderhui s
i n Utrecht.

ffi



!e p1 attegrond i n 'open '

situatie.

De plattegrond van de
woonverdieping van het
Rietveld-Schröderhui s in
'gesl oten ' si tuat'ie.

Het vakant'iehui s je i n
Marke I o.
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Met ru'imte moest zuinig omgesprongen worden. Alle onderdelen van
het huis moesten zo veelziidig mogeliik benut worden.
Meubelstukken, zoals bijvoorbeeld de bedden, hadden vaak een
dubbele functie of waren opklapbaar.
Zo is in de vakantiewon'ing, in de woonkamer, een verticaal
opklapbaar bed aanwezjg. Het bevindt zich naast de bank. H'ier
slapen de ouders.0nder het bed'is een tafel bevestigd, di
gebruikt kan worden als het bed omhooggeklapt is.Ook die tafel
kan opgek'l apt worden .
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-e plattegrond van het
.'a<antiehuisje. Door het
3penen van de schuifwand
<an één van de slaapkamers
:ij de woonkamer gevoegd
Éiorden. Deze schu'ifwand i s
echter nooit uitgevoerd.
Er werd een tussenwand met
een deur aangebracht.

opklapbare tafel onder
bed in de woonkamer van
vakanti ehu'i s je.
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Rietveld ziet muren, ramen en deuren niet als strikte afsche'i-
dingen. 'Binnen' en 'buiten' moeten makkeliik in elkaar over
kunnen gaan.

In de hu'izen van Rietveld zijn vaak bovenlichten toegepast.
Hierdooris er steeds een 'contact' tussen twee ruimten. Zo 'is
er in de vakant'iewoning een bovenlicht in de afscheiding tussen
woon- en slaapkamer. Dit had ook een praktische functie: in de
slaapkamer was geen e'lectrisch licht. Door het bovenl'icht viel
zo nog licht uit de woonkamer.
Door de toepassing van balkons en terrassen kon het leven als
vanzelf buiten voortgezet worden. Iedere zijde van het Rietveld-
Schröderhuis werd voorzien van een balkon.
En op het temas van de vakantiewoning was zelfs een stookp'laats
gemaakt, waar op natte dagen de was gedroogd kon worden.

Het boven I i cht 'i n de
tussenwand van het
vakant'iehui s je.
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Rietveld
al meubel ontwerper

Rietveld begon al s meubelmakerin de werkpl aats van zi jn vader.
Daar werd gewerkt met traditione.le meubelstijlen.
Hij is zijn hele leven meubels bljjven ontwerpen. Het ruimte-
prob'leem stond hierb"ij, evenals in zijn architectuur-ontwerpen,
centraal . l-li j streefde ernaar meubel s te maken, die de ruimte
ni et oms I oten, maar ononderbroken I j eten .

Zijn eerste experiment was de rood-blauwe stoel, die in een
eerste versie ongelakt was. Hij maakte ondersche'id tussen wat
voor de constructie noodzakelijk was, en wat gemakkelijk was
aan een stoel.

Na contacten met de groep rond het kunsttijdschrift
D e S t i j l, die zich bezighield met de samenhang tussen
kleur en rujmte, verfde Rietveld de stoel in de primaire
kleuren: rood, blauw, geel en zwart.

R'ietveld voor zijn werk-
plaats, op één van de
eerste versi es van z'i jn
rood-bl auwe stoel
(rond l917).
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Rood-bl auwe stoel ( I 91 8) .

lvlet deze kleuren rnaakte hi j weer onderscheid tussen de onder-
delen die voor de construct'ie, en die welke voor het zitgemak
bestemd waren.

De zogenaamde 'Berlijnse stoel' is uitgevoerd in zwart, wit en
grijze tinten. Hier is R'ietveld afgestapt van het symmetrisch
fijnenspel van de rood-blauwe stoel. De poten zijn vervangen
door houten platen.
De opbouw i s asymmetri sch.

De stoelen'in het vakantiehuisie in Markelo horen bji een in.I934 door Rietveld ontworpen serie, de 'Kratmeubelserie'.
In deze crisistijd wilde hij goedkope, eenvoudig jn elkaar te
zetten meubels maken, d'ie met de mach'ine vervaardigd konden
worden. De meubels waren gemaakt van vurenhouten planken, zoals
die voor kratten gebruikt werden.
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WEEKEND
MEUBELEN
ONTW" G. RIÉÍVELD FÀUïEUlL.:r:,, ie,'-.-r',,1. 5.95

Advertentie van de firma
Metz & Co voor de Krat-
meubelserie (-I935).
Metz leverde de serie als
bouwpakket.

Naast de stoelen bestond de serie uit diverse tafels, een kast,
een bureau en een bureaustoel.

Bi j de beugel- en bu'isstoelen gebru'ikte Rietveld metalen
buizen voor de ondersteunende delen.
De zitt'ing maakte hij van gebogen triplex of gevlochten katoen.

Met de_'zigzagstoel' ontwierp Rietveld één van zijn rneest
ruimtelijke stoelen. Door het weglaten van de poten en de door-
lopende lijn van horizontale, veiticare en diagonale vlakken,
wordt de ruimte zo min mogelijk doorbroken

Zigzagstoel (.l934).
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Ri etvel d

woekeraar met r u i mt e

Het zo u'itgekiend mogelijk gebruik maken van de ruimte komt vaak
terug in het werk van Rietveld.
Niet alleen bii vakantiehuisies, zoals in Markelo, maar ook'in
de ontwerpen van kleine woningen. Deze woningen waren bestemd
voor arbei ders.

Rietveld stond niet alleen jn het zoeken naar een kleine,
goedkope en toch leefbare woning.
In 1928 werd de C I A M (Congrès Internationaux d'Arch'itecture
Moderne) opgericht. Hierin verenjgden z'ich architecten uit
diverse landen; Rietveld behoorde tot de Nederlandse delegatie.
De CIAM-archjtecten wjlden een menswaardige oplossing vinden
voor problemen 'in woning- en stedebouw, veroorzaakt door een
steeds groeiende bevolking.

In 1929organ'iseerden zij eencongres, D i e ll,Iohn ung
f Í.ir das Exi stenzmi n i mum (dem'in'imumwoning-
wat heeft een mens min'imaal nodig?) ntte landengroepen moesten
iijsten invullen met vraEen a1s:
- wat 'i s i n uw I and het I oon van een arbei der?
- hoeveel mt is nodiE per persoon?
- mag de woonkamer ook slaapkamer zjin?
- heeft jedere woning een bad nodig?
De huur voor een minimumwoning mocht niet hoger zijn dan het
weekloon van een arbeider.

Het woonoppervlak van
ontwerpen i s ongeveer
nog 3 m' kleiner dan

In .l930 
werd Rietveld

werpen voor de I,J'iener
bestemd voor families

de meeste op het congres tentoongestelde
50 m2. Het kleinste huis (27 m' ) is echter

het zomerhuisje in Markelo.!

Rjetveld heeft hier ideeën opgedaan voor ziin plan voor een
nieuwe volkswoning.

uitgenodigd om v'iif riitieshu"izen te ont-
Werkbund Siedlung 'in Wenen. Ze waren
met lage 'inkomens. Er moest dus met m'ini-

Rijtjeshuizen voor de
Wi ener l,,lerkbund Si edl ung i n
Wenen.
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'in Utrecht.

male rujmte gewerkt worden om de kosten laag te houden.
Het grondoppervlak was slechts 4 x 8 meter; kamers konden a'lleen
achter el kaar 1 i ggen.

0ok de v'ier r j jt jeshu j zen i n de Robert Schumannstraat 'in

Utrecht, die in .I932 
werden gebouwd, waren bedoeld voor

mensen met lage inkomens.
Opvallend'in deze huizen is, dat de badkamer halverwege de twee
verdi ep'i ngen aan de trap i s gebouwd.

Een nieuwe volkswon'i ng

In l94l publiceert Rietveld z'ijn ontwerpen voor'een njeuwe
volkswoning'. De ideeën van het CIAM-congres over de m'in'imum-
woning kl.inken hier nog 'in door.

Rietveld zegt zelf over deze ontwenpen:
'Gez'innen die weing huur kunnen betalen, zijn meestal groot;
hoe moeten wjj nu een goedkoope woning maken voor een groot
gezin? Men kan uitgaan van het standpunt: een grcot gezin heeft
r e c h t op een groote woning, ja maar dat is geen architecten-
werk om de questie van dien kant op te lossen, het enige dat de
architect kan doen is alle verloren of eenzijdig gebruikte
stukjes ruimte te verenigen tot een bruikbare ruimte'.
Bijvoorbeeld de gang leidt naar de vertrekken -de trap leidt van
gang naar portaal. laJanneer de trap beide functies kan vervulleno
is er gangruimte bespaard.

In de kelder is een fietsenhok en werkplaats waar men kan
knutselen en wassen, zodat dat njet'in de keuken of huiskamer
hoeft. De keuken kan zo vrjjkomen als eetkeuken.

Ook hier weer klapbedden en draaibare kasten boven de bedden.
De vensterbank is verbreed met een klep over de wastafel zodat
er ook huiswerk op gemaakt kan worden ('Si5 k'inderen van het-
zelfde geslacht kan het wandje tusschen de twee kamertjes
wegval I en ) .

Verplaatsbaar houten zomerhuis je

In .l936 ontwerpt Rietveld samen met mevrouw Schröder, een draag-
baar zomerhu'isje. Dit huisje, met een twaalfzijdig grondvlak,
had een doorsnee van 7,40 meter en bevatte een woon/slaapkamer,
een slaapkamer, een wc en een keuken. Het bood slaapplaats aan
zes personen. De bedden waren twee aan twee boven el kaar aange-
bracht en konden overdag tot een zitbank worden neergeklapt.
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Ontwerp draagbaar zomer-
hui sje.

Het hu.isje kostte f 1000,-, ook voor die tiid een laag bedrag.
Toch werd het geen succes, omdat de meeste gemeentes geen

toestemming voor plaatsing gaven.

7om erhui sie te Petten

D'it zomerhujsie in de du'inen stamt ujt 1939. Het is groot genoeg

voor een gez'in met twee k'inderen en een 1ogé.
De bedden zijn klapbedden met kantelkasties erboven' om geen

v'loeroppervl àt< i n besl ag te nemen. Boven de wastafel s z'itten
klep-tàfelbladen. Aan gangen is geen ruimte besteed.
's Zomers kan het overàekie terras b'ii de woonruimte worden
betrokken, net als in Markelo.

Zomerhuisje in Petten.



U e r a n t wo o r d i n g

van de renovatie van de'Pongert',
een vakantiewoning, ontworpen door Gerrit Rietveld

I t.Jerkwi jze

In grote lijnen is de vo'lgende werkw'ijze gevolgd.
Allereerst is gezocht naar oude tekening-arch'ieven van Rietveld.
In de literatuur z'ijn de huisjes summier gedocumenteerd. Bij de
gemeente Markelo was slechts de bouwaanvraagteken'ing voorhanden.
Het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst te
Amsterdam daarentegen bleek tekeningen en correspondentie
betreffende de vakantiehuisjes 'in zijn bezit te hebben.
Copieën kwamen, mede door toedoen van het Oversticht, in bezit
van de Werkgroep.
De verschillende documenten werden gerubrÍceerd en bestudeerd
teneinde de oorspronkelijke toestand te achterhalen. De inter-
pretatie van tekeningen en omschrijvingen samen met de rappor-
tage over fundering, metselwerk en dakbalklaag hebben geleid tot
een aantal aanbevelingen omtrent de uitvoering.
Aan de hand van deze aanbevelingen 'is een kostenbegroting opge-
steld. Hierna begon het zoeken naar sponsors.
tind .I988 

was het de Werkgroep uiteindeliik gelukt zoveel gelden
te verzamelen, dat het verantwoord was om aan te vangen met de
renovat i e .

Tengevolge van de pubficiteit in het voorjaar van 
.I989 

meldden
zich nog enkele sponsors, zodat u'iteindelijk de meeste vvensen
ten aanzien van de uitvoering gehonoreerd konden worden.

De inspanning van velen heeft geresulteerd in de renovatie van
één vakantiehuisje in zijn oorspronkef ijke staat.

I Interpretatie
De Werkgroep Architektuur van Galerij l88l (later Sticht'ing
Arch.) is verantwoordelijk voor de interpretatie van gegevens
(tekeningen, omschrijv'ingen, bestaande toestand) die heeft
gel ei d tot de u1 tvoeri ng naar de oorspronkel 'ij ke staat. H'ierbi j
is de vakgroep b'ijgestaan door Bertus Mulder.

De documenten die 'in het archief van het Nederlands Documenta-
tiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam gevonden zijn, spreken
elkaar op verschillende punten tegen. Techn'ische ornschrijving,
bestek en voorwaarden, nota's van w'ijziging en werktekeningen
zijn niet eensluidend. (bijlage 1 )

Essent'ieel voor de uitvoering zijn de oorspronkelijke indeling
van het vakantiehuisje, materiaal en kleur-gebruik en de afme-
tingen van de toe te passen constructies.

I Bestaande toestand

Bij de opname van de bestaande toestand in mei l986 bleek dat
twee van de huisjes (de'Pongert'en de'Roolfs') nog het meest
in originele staat verkeerden. Van de overige vier hu'isies waren
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de schoorstenen verwijderd en de dakranden verzwaard vanwege het
aanbrengen van daki sol at'ie. In I 988 kregen vi if van de hu'i s jes
een uitbouw met daarin een douche, toilet en entree.
Uiteindelijk is de'Pongert' in originele staat gerenoveerd.

Concept
Rietveld heeft de vakantiehuisjes ontworpen op een moduul van I
meter. Elk huisje is binnenwerks 5 x 6 meter groot. De twee
slaapkamers, e1k bestemd voor drie personen, zijn e'lk 2 x 3

meter, de woonkamer is 3 x 4 meter, de keuken 2 x 2 meter en
toilet en portaal ziin elk I m' groot.
De doorgeefkast tussen keuken en woonkamer is de sp'il van het
huisje. Twee lichtpunten, één'in de keuken en één in de woon-
kamer verlichten alle vertrekken. Daartoe zijn bovenlichten
tussen toilet en achterste slaapkamer en keuken bezet met blank
91as. Ook de pui tussen woonkamer en voorste slaapkamer is
gedeelteliik bezet met blank 91as.
De dikte van de boe'i is daarbij ongewiizigd! De v'ier spuwers,
gepland door Rietveld, bleken al gauw niet voldoende afvoer-
capacite'it te bezjtten. Daarom werd één spuwer vervangen door
een vert'icale uitloop 0 80 zonder standleiding.

Het nieuwe zachtboard plafond 'is aangebracht volgens werkteke-
ning trlT van Rietveld. De naden in het plafond benadrukken de
moduul van I meter die Rietveld hanteerde.
De naden corresponderen met de stijlen van de koziinen die op
moduul z'ijn aangebracht.

De schuifpui met draaiend deel (teken'ing W8) zoals Rietveld deze
bedacht had als scheiding tussen woonkamer en voorste slaapkamer
is nooit uitgevoerd (bezuinigingen?).
Ook nu bleken n'iet genoeg gelden aanwezig te zijn om

te maken. De bestaande pui heeft alleen een draaiend
De bovenste vijf vlakken zijn bezet met blank 91as.
twee rijen zijn bezet met matglas en de onderste rij
zet met berken multiplex.
De voordeur is vervangen door een tweedelige deur vo'lgens
werktekening W2. De openhaard en het koelputje in de keuken zijn
'i n oorspronkel i j ke staat herstel d.

Uitvoering

Een groot gedeelte van het dak js verwiiderd omdat de balklaag
verrot was.
Schrotenpl afonds, v'iny'ltegel s, wandtegel s, aanrechtkasties,
n'iet originele betimmeringen, wastafels, gevelkachels en
electra-voorzieningen die'in de loop der t'ijd waren aangebracht,
zijn verwijderd.
Daarna is er een nieuw dak aangebracht. De'isolatie werd ver-
beterd en er werd een kunststofdakbedekking aangebracht.
0ok het afschot werd verbeterrl.
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Kleurgebruik
Het sch'ilderwerk is teruggebracht in oorspronkelijke staat.
Volgens technische omschrijving en bestek zijn de draaiende
delen verm'iljoen rood gedacht. Door afkrabben van oude verflagen
bleek echter dat de draaiende delen geel geweest zijn.
De kleuren van de n'ieuwe tweedelige voordeur zijn bepaald door
de Werkgroep Architektuur. De binnenwanden zijn in de loop van
de tijd wit gesausd. Het effect van nature'lgrijze betonsteen-
wanden, licht aangestreken met lichtgele verf is daarmee verlo-
ren gegaan. Door eerst de wanden grijs te sch'ilderen en daarna
lichtgeel te behandelen 'is het beoogde effect benaderd. Een
overzicht van kleuren is opgenomen in biilage 2.

Inri chting

Zowel de losse inrichting a1s de vaste inrichting (kasten) was
vrijwel compleet aanwezig. In elk huisje staan drie stoelen,
een I aag en een hoog tafel tje ( kratmeubj I ai r ) .
De hoge tafel kan vastgekoppeld worden aan de eettafel, die
omhoog geklapt kan worden tegen de onderkant van een opk'lapbed.
Het opklapbed was niet meer aanwezig en'is nieuw gemaakt volgens
bestaande werktekeningen. 0ok het servieskastje in de keuken 'is
volgens tekening nieuw gemaakt.

Alle meubels zijn ontdaan van oude verflagen en daarna gebeitst.
In elk van de twee slaapkamers hebben twee bedden gestaan.

Boven de voeteneinden h'ing op een hoogte van circa .l20 
cm een

derde bed. in de loop van de t'ijd zijn de bedden vervangen door
stapelbedden. Van deze bedden bestaan geen teken'ingen. Al'leen de
ondersteuning'in de wanden was getekend. Aan de hand van deze
teken'ing en met behulp van de omschrijving van mevrouw Steen-
Wallenburg, de vroegere e"igenares, zijn de bedden gereconstru-
eerd. De metalen frames van ronde buis 0 26-4 zijn zwart gelakt.
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De bedbodem is gemaakt van rubber singels d'ie stuk voor stuk
geklemd zijn om de buis.

Voorzten'i ngen

Qmdat het huisie in de toekomst verhuurd wordt, is een aantal
voorz'ieningen àangebracht die enig comfort verschaffen. Eris
een close-ín boilór geplaatst en er z'ijn wandcontactdozen
ààngeOracht. Een en ànàe. is zo uitgevoerd dat het oorspronke-
l'ii[e concept geen geweld is aangedaan.
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Bi jlage la
0verzt cht van documenten

I toelichting plan: vakantiehuisjes voor het personeel van de
superfosfaatfabriek 'Albatros' en van de Vries Robbé.

2 techni sche omschrijving

3 bestek en voorwaarden

4 nota van wijzigingen

5 nota van w'ijzi g'ingen

6 correspondentie (z'ie hierna)

7 bouwaanvraag en -vergunn'ing

B begrotingen

9 mededef ing museum of modern art

lieder I and s Doc umen t at'i ecentr um

voor de Bouwkunst

25



Bi jlage lb
Correspondentie aan G Rietveld

datum van onderwerP

I 9-l 2-50 Al batros stoelen
18-0.l-5.l Mook offerte vloeren
06-02-51 J.P. Kloos medewerk'ing aan plan
09-02-51 J.P. Kloos medewerk'ing aan plan
zo-02-51 Betondak toepassing onderdelen N.A. woningen 1

09-03-51 A. van Laar offerte stoelen
3l -03-5.l Chr. Aarsen pri j sonderhandel i ngen
04-04-51 Albatros copie opdrachtbrief
l3-04-51 J.P. Kloos medewerking aan plan
14-04-51 Bredero Beton offerte + rekeningen
28-04-51 A. van Laar levering stoelen en kasten
l9-05-5] Albatros cop'ie ingebrekestelling aannemer

2l-05-5.I A. van Laar rekening stoelen en kasten
28-05-5.I Bitter (Albatros) uitvoering
06-05-51 Albatros voortgang uitvoering
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Bi jlage lc
0verzi cht van tekeningen

omschri jvi ng

werktekening 1 : plattegrond
werktekening 2: gevels
werkteken'ing 3: doorsnede
werktekening 4: details kozijnen
werktekening 5: details kozijnen
werkteken'ing 6: verzamelblad kozijnen
werktekening 7: indeling plafond
werktekeni ng 8: schu'ifpui en
werktekening 9: gewijzigde details
p1 attegronden schetsontwerpfase
eerste schetsen
p1 attegrondschets (ru'itjespapi er)
bestekteken'i ng
bestektekening (Eerbeek)
vast bed woonkamer
doorgeefkast
opk'lapbed -tafel woonkamer
kast
opklapbed woonkamer en losse tafel
houtstaat
stoel en
rekjes
stoel
stoel
steunen bovenbedden

schaa I

I
2
3
4
5

6
7

B

9
l0
il
12
t3
14
t5
t6
17
t8
t9
20
21

2?
23
24
25

:.l0
:20
:.l0
:l
:l
20
l0
1 /20
I
20
20

:20
100
100
l0
l0
l0

:.l0
:.l0

Nederl ands Documentati ecentrum
vo.or de Bouwkunst
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Bijlage
Schilderwerk

0nderdeel

bui tenwanden

bi nnenwanden

voordeur

stol pdeuren

ramen

kozi jnen

pl afond b'innen

plafond luifel

vl oer

vl oer terras

haard

schoorsteen

b'innendeuren

bi nnenkozi jnen

kasten

keuken kastjes

meubi I a'ir

schui fpu'i

boei

Kleur
I

geelgrijs

geel

vermi I joen

verm'i I joen

vermi I joen

wit

wit

volg

rood

rood

rood

en

2

licht geel

i dem

i dem

i dem

wit

geoliëd

geof iëd

geo'l i ëd

geol i ëd

geoliëd

geof iëd

wit

i dem

i dem

i dem

wit

rode cement

wit

I : technische omschrijving
?: bestek
3: nota's van wijziging
4: opname bestaande toestand
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4

naturel

wit

groen

creme

blank gelakt

wit

rode cement

onbehandeld grijs

creme

geoliëd

geol i ëd

geoliëd

geol i ëd

geol i ëd

geol iëd

creme

Te schilderen

nature I

licht geel

geel

wit

wit

wit

rood

i ngestrooi d

naturel

naturel

bei ts

met grind

wit

0liën: 2x lijnolie + siccatjef
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