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Huberi-Jon Henker en Wesse de lorge .c i: - -ê ! r! c-cleKonlnklkeonderschedngen.dezi

oprchllnq lon DOCOMOMO nrer.lrl.nc :.r Pc- rJ,e!Ís.

Oprichters DOCOMOMO Koninkliik onderscheiden
De oprichters von DOCOMOMO, Hubert-Jon Henket en Wessel de Jonge, ziin op

2ó november iongstleden door H,M. de Koningin benoemd tot respectieveliik Ridder

in de Orde von de Nederlondse Leeuw en Officier in de Orde von Oronie Nossou.

De uitreiking vond ploots ler gelegenheid von de voltooiing von de restourotie von het

hoofdgebouw von hei voormolig sonotorium Zonnestrool.

De onderscheidingen zijn loegekend wegens de grole

verdiensten von beide orchiiecien voor de orchiieciuur en

voor de instondhouding von ionge monumenten. In I988
hebben Hubert-Jon Henket en Wessel de Jonge de stichting

DOCOMOMO lnternotionol opgericht, woormee zii zich

sterk mookten voor de erkenning en instondhouding von

de orchitectuur von de Moderne Beweging in binnen- en

buitenlond. DOCoMoMo is inmiddels uirgegroeid tot een

inlernolionole orgonisolie met werkgroepen in 45 londen.

Bovendien hebben beiden, ieder met hun eigen bureou,

een oonzienlijk ooniol belongwekkende projeclen op hun

noom sioon. Hubert-jon Henket reoliseerde onder meer de

uitbreiding von het Teylers museum in Hoorlem , hel

Boymons - de Vriese povilioen in Rotterdom, de renovotie

von de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en het

gerechtsgebouw in Hoorlem. Wessel de Jonge verwezen-

liikte onder meer de resiourolies von de Von Nelle

Ontwerpfobriek in Rotterdom, de oude verkeerstoren op

Schiphol Oost, het HTS'complex in Groningen en het

Nederlonds povilioen op de Biënnole von Venelië.

Het is geen toevol dot de uitreiking von de

onderscheidingen plootsvond in het hoofdgebouw von

Zonnestrool, dot geldt ols een uon de meest bijzondere

monumenten von de Moderne Beweging in Nederlond. ln

de loren'80 zijn beide orchibcten vonwege de zorgelijke

ioestond omtrent de gebouwen von Zonneslrool betrokken

gerookt bij het onderzoek noor de mogeliikheden uon

hergebruik von hei complex. Mel dit ónderzoek en de

uiteindeliike restourotie von hei hoofdgebouw, dot is

uilgevoerd noor onlwerp von beider bureous, is meer don

twintig ioor gemoeid geweest. Het is zonnekloor doi
zonder de insponningen von Hubert-Jon Henket en Wessel

de Jonge de restourotie nooit zo'n geweldig resultool zou

hebben gehod. Zonnesirool zol, no de reslourclie von de

overige gebouwen von het complex, worden voor-

gedrogen voor de Werelderfgoedliisl 
'on UNESCO. I
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onderzoek

Lucos von Zuiilen is

benoderd door de

Amerikoonse orchifect

Jock Pyburn om

onderzoek le doen noor

de geschiedenis uon dit
speciole beton. Jock

Pyburn zol over de

bevindingen een lezing

houden op het

7e DOCOMOMO
congres in New York in

september 200/.

ofbee d ns rechisboven:

odverTenT e voor beTonÍornen

boerdêrii Írel belonren rornen

n cie Wier ngermeer

oibee d nsen onder

lekeningen von belonnen

koz lnen mei zeÍ5 belonnen

Andersom redenerend kon dit schokbeton met dezellde
sierkte ook een kleinere doorsnede hebben don 'trodifion-
eel'verkregen beion Dii kon de minimole benodigde

rnoiên ieruqbrenqen tot bilno de dimensies in hout. Mei het

s echte economische k imooi oon hei begin von de joren

'30 wos hei we kom dot zowel op beton ols op hout
(benodigd uoor bekist ng en ook schoors ge*orden) kon

worden bespoord. Hei schokbeton is door de compoctheid

rninder poreLrs en dus ook onderhoudsvriendeliiker.

Het ollereerste proieci von N.V Schokbeton woren de
morkeerpooltjes op het Roodhuisplein te Zwiindrecht. Een

von de eerste grole opdrochten *os lret produceren von

beionnen roomkozijnen voor boerderiien in de

Wieringermeer. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd

Schokbeton lnlernolionool ioegepost zools bii bijuoorbeeld

de ondergrondse in Londen.

ln I 939 hod het bedrijf 190 werknemers, moor de

uitbreidingen stopïen obrr.rpt bij het uitbreken vcn de

Tweede Wereldoorlog. No de oorlog *erd de drood snel

opgepokt. De productie besiond voornomeliik uit

opslogloodsen en betononderdelen voor noodwoningen.

Directeur Von Leeuwenslein, hod iijdens de oorlog een

monlogesysleêm voor prefob woningen oniwikkeld.

Pos in 1950 werd in Kompen volgens ziin ideeën de eerste

proeÀroning gebouwd.

Schokbeton is Superbeton
Deze reclomeleuze wqs in de ioren '30 en '40 vook te vinden op informoliefolders von

nieuwe producten von de Nederlondse firmo Schokbeton die in 
,l932 

ols Noomloze
Vennootschop werd opgericht. ln 

,1935 
werd door deze N.V het octrooi voor een

nieuwe wiize von het produceren von prefob beïon verkregen. Deze ontwikkeling heeft

veel betekend voor de vormgeving von de gebouwde omgeving in grole delen von de

wereld. Hier de resultoten von een verkenning.

lucos von ZLriien

De ontdekking dot het trillen von pos gestod belon êen

beter verhord resultoot opleverl, wos vóór de joren '30 o

bekend. Op deze monier kon nomeliik de subsiontie von

het nog 'vloeibore' beion goed verdichten, en dus

compocler en steviger worden. Te long trillen kon weer

nodelig ziin omdot bestondsdelen zools bijuoorbee d de

toeslog (het grind), in het beion, door de bewegirg, de

wriiving en de zwoortekrochi noor beneden zokken en dus

hei beton niet gelijkmotig wordt verdeeld. Een

olternotief voor het trillen is 'schokken'.

Deze ontdekking is in 1930 uitgewerkt door de heer G.

Lieve, die von 1910 tot I 932 bii verschillende beton- en

bouwbedriiven in Zuid-Hollond werkte. Zijn eerste

experiment wos het binden von een sluk touw om de uelg

von een kruiwogenwiel met ols resulioot dol no een eindje

'riiden' de beton no verhording von betere hvoliteit werd.

Vervolgens experimenteerde hii verder en bouwde onder

ondere een wosmochine om tot'schokmochine'. Somen

met de zokeliik ingestelde vertegenwoordiger von de N.V
Betondok te Arkel, de heer Leeuwerik, richtte hii in 1932 de

N.V Schokbeton op.

ln iuli 1935 werd het oclrooi voor de 'werkwijze en

mochine voor de veruoordiging uon beton*oren onder

oon*ending ron schokken'rerkregen. De mochine die

volgens dit octrooi n" 3ó029 bii de eerste Schokbeton-

vesiiging in Zwijndrecht werd toegepost, wierp gevulde

bekistingen in willekeurige vormen op ellipsvormige wielen

omhoog, lol een hoogte von 8 25mm, in moximool 400

keer per minuut. Door de zwoortekrocht 'volÍ het beton

woorbii oon de bekisting nog eens een gewicht von 50% is

toegevoegd, meerdere keren per seconde brug op de

wielen woordoor hel 'schokeffect' ontstoot. Het beton wordi

zozeer verdicht doi een hvoliteit 
"on 

*el 1,7 keer de

sbrkte von die von niet geschoh beton wor& gehoold.



boerderijen in de Noord-Oost Polder, welke in de oorlog

wos ontgonnen. Uiteindelijk ziin er ruim 900 gebouwd in

drie uerschillende generolies met elk weeí ondere i7pen.

Een stol kon met een ieom von zes mon en één kroon in

drie dogen op een von te voren gestorte fundering in

elkoor worden gezel.

ln I 950 werkten er weer meer don 1 000 mensen bij de

bedriiven in Nederlond. In Elburg werd in 1951 nog een

prodtrctiehol gebouwd. Het schokproces hod wereldwiid

een noom gekregen en er verrezen fobrieken in Pokislon

11949) en Denemorken (1950) onder licentie von hel

moederbedrilÍ in Nederlond.

over de NOP'boerderij-
en is dit ioor in hel

koder von het ioor von

de boerderii bii
uitgeverij De Íwoolfde
Provincie een publicolie-

Bo€rdcÍijcn
in de Noordoostpolder

informotie over de

betonnen stollen,

woorvon er meer don

tien Ri jksmonumenl ziin,

is ook te vinden op

www keesbolle.nl

drl. Í!,os f{sbo,ei
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Met hel zogenoomde 'Rootsysleem', woorbii rootliggers

von schokbebn voor -onden en vloeren no montoge

werden ofgedekt met grote keromische tegels (46x46cn),

konden in korte tiid veelwoningen worden gebouwd. Er

zoten veel voordelen oon het systeem. Met docht

oonvonkelijk dot er tot wel tien verdiepingen gebou*d kon

worden, woorbii steiger*erk geheel ouerbodig rros. De

holle roten zouden een goede geluids-, wormte- en

brondisolotie opleveren en een hele woning zou mel veel

ongeschoolde krochten kunnen worden uitgevoerd lot

moximool 300 orbeidsuren per woning. ln grote oploge

zou een woning veel goedkoper en duurzomer ziin don

een troditioneel gebou-de *oning. Boven de I000 wonin-

gen zou seriemotige productie rendobel worden. Blijkboor

ziin de voordelen enigszins overschol, wonl door een te

kleine uroog noor deze woningen is het systeem in

Nederlond niei von de grond gekomen.

Kompen, de nieuwe locolie voor een hteede fobriek wos

voorol gekouen vonwege de centrole ligging en de

oonwezigheid von voorwoiet Nog een niet onbeiongriike

reden wos hel zogenoomde bebnnen 'stolroom' (met

ventilolieklep) voor boerderijen in de Wieringermeer, dol

een groot ofneemgebied wos. Loter werden deze ook in

heel Nederlond toegepost. Nog een belongrijk orgument

voor deze locolie wos de opdrocht voor het produceren

von betonnen elemenlen voor meer don 1000 stollen bii

l..l
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Veel von de orchieven

von Schokbeton ziin

door de ioren heen over

bedriiven verspreid

en/o[ zoek gerookt. We

willen groog meer

gegevens voor verder

onderzoek boven woter

kriigen. U kunt, ols u

informotie heeft, conioct

opnemen met Lucos von

Zuijlen: luqqq@dds.nl

G,oot Honde sgebou,r,

Í ctgebouwen tn Zwtindíechr

iborenl en Overscf e lorderl

hongor Schipho

de Blierto'f ie Eindhoven mei

londer) een deto I von de

g oene gêveie ementei.

l̂n Groenlond werd een grote Amerikoonse luchtbosis

gemonteerd met betonelemenien ofkomstig uit Nederlond.

ln de Verenigde Stolen, Conodo en zelfs Jopon werden er

in veel sieden fobrieken gebouwd die beton vervoordigden

volgens het schokproces.

ln Nederlond ging hel met het bedriif begin loren'50 erg

goed, rnel nome vonwege de grole v oog noor woningen.

De fobriek in Zwiindrechf werd gemoderniseerd en er werd

elders in de stod een tweede fobriek gebouwd. Een fusie

mel een tronsportbedrijf voor bouwelementen volgde. Een

grooï project woor Schokbelon de kozijnen voor leuerde

wos het Groot Hondelsgebouw in Rotlerdom. Het skelet

werd gegoten door een ondere grote Nederlondse beton-

leueroncie., moor de ron\e lozijnen. be'onner zon-ering
en gevelornomenten werden ontwikkeld en geleverd door
Schokbeton

Midden joren '50 wos de vroog noor schokbelon kleiner

vonwege de nolionole siedenbouwbeperking. ln 1958 ging

het weer beter met het bedrijf door onder meer de

opdrochi voor de gebouwen von de TH in Delft. Vonof

deze tiid heefi het bedrijf zich verder technisch ont',vikkeld

in de o{werking en het oppervlok von de elemenien. Voor

de oorlog mookte het bedrijf ol siersieen onder de noom

Shockcrete, woorbij notuursteen toeslog werd opgenomen

in de buitensle cenlimeler von hel belonelement zodoi het

oppervlok zichlboor wos.

VonoÍ deze tiid experimenteerde de onMikkeloors met

bchnieken ols wossen (zichiboor grindoppervlok),
bouchoderen, frijnen en schorreren. Gekleurde gevelploten

en tegelwerk werden in de bekisting opgenomen. Loter in

de joren '70 werd het cemeni gekleurd zools biiuoorbeeld

bii de Biienkorf te Eindhoven noor een ontwerp von de

liolioonse orchitect Ponli.

ln 1959 werd er een fobriek in Vionen gebor,rwd en een

konioor in Zeisl overgenomen. Vonuit Zeist werd hei bedrijf
n! nofionoo ge eid. De fobriek in Vionen leverde de eersfe
joren de iolo e productie oon Noiionool Grondbezit in Den

Hoog. Grote projecten werden in binnen en buitenlond

uitgevoerd, zools biivoorbeeld de Bonque Albed te Brussel

die enige iiid de hele productie in Zwijndrecht in beslog

nom. ln Nederlond *erden eryeel Í1ots gebouwd, zools

biivoorbee d een experimenf in Dordrecht en Zwijndrechi
Ter Ílo-s ^oo-ir .e scr llende *on ngenlpen ziir
geïnlergreerd, noor een onhverp von Piet Zonsïro. Ook het

dege llke Jon Swommerdom nstiiuui te Amsterdom (zie

Nieuwsbrief 005), seriemotige f oibouw in Overschie en

enorme hongors op uchihoven Schipholwerden gebouw
met schokberon
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De ioren'70 woren voor Schokbeion tomeliik problemo-

tisch. Door,onof 1974 somen le werken mei de Overzeese

Gos en Elektrlclteil Mooischoppij volgden er grote op-

drochien -ooronder de groolste in Dommon, Soodi Arobië

die besrond uii hei bouwen von een compleb s1od von

I óó4 opporiemenien, woor"on de helÍt voor de rekening

von Schokbeton *erd genomen. ïerug op de morkt in

Nederlond vo gden er *ederom reorgonisolies en werden

fobrieken ofgesloren. Hierdoor is heloos ook een grool deel

het orchief uer oren gerookt.

Anno 2003 ls olleen het moederbedriif ie Zwiindrecht nog

operoionee onder de noom Schokbeton. Hier vervoordigi

met nog steeds bijzondere produclen op moot, moor ook

verirouwde bebnnen bouwwerken en objecten in de

openbore ruimte ols betonnen consiruclies voor bonken,

elektrohuisjes, onderdelen uoor fietsklemmen en [ietssiollen.

Al is de toekomst von heÍ bedrijf ongewis, omdoï door

nieuwê somenste ingen von belon het schokken

iegenwoordig niet oltijd meer noodzokeliik is. Schokbeton

heefi in de jongste geschiedenis von hel bouwen een

oonzienlljke en interessonïe rol gespeeld bij zowel

technische innovolie ols orchibcïonische vormgeving. I

(wordt ueruolgd)

P rceton Un;re slty USA

:ctc borer r dC-.'r

lbolenl delor gele F'onre

l.noerl deloi gere \4usosr rc

AcoCem o ,r,1Lls cce lopon

,A/íliO C.mplleÍ.enr !m.

betonnen iletsl emnen

g csloepe d ergoorde
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excurSles

Als u zich *ilt
oon'nelden uoor deze

excursie kunl u een

berichl sturen noor

excursle@docomomo nl

inÍormoiie over het

Zonnestrool comPlex

kunt u vinden oP

www tgooi.info/

zonnesfr.hlml en

speciÍ ek over de bouw-

octivileiien oP

www.lurriens.nll

ln Bergeijk bezoeken we in de eersie ploots Weverii de

Plo.olSto{Í.n uon De Ploeg ziin een oegÍip Belongriike

.odlrne o,chilecten zools Dr-rdok besrelden gordiln- en

me,.rbelsloffen voor hun proieclen bii De Ploeg Het

hedriif dot in 1957 door Riei'eld is onlwo'pe'r 's

hou"ndi"n t""r. inleressonl door de Íobriekshol 'ne'

sheddoken in een biizondere booguorm ([oto) Noost de

weverii, zol de excursie in Bergeiil ook voeren longs

ondere proiecten von Rieweld: de klok, twee villo's en

een bushokie. I

Excursie noor Weert en Bergeiik in het voorioot 2004
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mei donk oon:

Arnold Melne Jonsen

Wessel de Jonge

Jurrièns Bouw

RDMZ

ÍU DelÍi

Wilt u deze nieuwsbrie[

ook ontrongen? Meldt u

telefonisch, per fox o[

e-moil oon ols 'Vriend

von DOCOMOMO NL'

Op vriidqq 2 opril orgoniseeri DOCOMOMO-NL een excursie noor het Lichtenberg

.";;l;;:;J'i "n 
ioo.. enkele bouwwerken von Rietveld in Bergeiik

Hel soorl_ en recreolie complex 'De Lichlenberg' is een

.od.rn 
"n 

londr.hoppeliiL ensemble Het is gesitueerd

oon d" -nd.ron W."rt en ontwikkeld en gebouwd in de

tr"r, iSO 
- ó0. De orchileci PierÍe Weegels is duideliik

i":inuloed door te Corbusier en neeÍr mel noruurlille en

moderne moleriolen het complex ols het wore in het

londschop opgenomen ln opril 2OO3 is door werkgroep

'g"hord de ii.ht"nb"rg'de slolus von gemeenteliik mo'

numenl oongevoogd om vervol von hel complex le voor_

komen. Het openluchttheoter ([oto) is hel grootste in

Nederlond, moor wordi heloos ol ioren niel meer ge-

bruikt. I

Excursie Zonnestrool 2003

oo 29 november nomen ruim ó0 belong-

stellenden deel oon een rondlêiding op

het terrein von Zonnestrool te Hilversum'

Centrool stond noruurliik het recent opgeleverde

Hoofdoebouw woor de dee'nerners ir de grote zool

-"rdei onwong"n. Vo- h er-ir -e'der twee groepe-

,ondoele;d ouer het terrein en in het gebouw zelf Veel

oond"ocht *erd besleed oon de bilzondere detoillering

uon her qebor-, -oor'n nu de eeríe gebruil'e's zicl'

zullen h;isveslen Met o,'rthenlieke Íolo's werd verwezen

noor het gebouw in oorspronkeliike stoot l


