Recensie:

De architectuur van de ouderenhuisvesting
Bouwen voor wonen en zorg
Het zwaarlijvige boek ‘De architectuur van de ouderenhuisvesting. Bouwen voor wonen en
zorg’, maakt bij de eerste impressie een met zorg samengestelde indruk. De titel verraadt
dat het gaat over ouderenhuisvesting. Het boek neemt de lezer mee in de architectuur en in
het politiek en sociaal economisch klimaat vanaf 1945. Zijn de auteurs erin geslaagd een
brug te slaan tussen bouwen en zorgen of roept het een spanningsveld op?
Bij het in ontvangst nemen van het boek is de eerste indruk ”Wouw”. Een luxe uitgevoerd boek
dat in alle facetten eruit wil springen. De omslag is prachtig, de omvang is groots, het papier is
van perfecte kwaliteit, de talrijke illustraties die er zijn. De verwachtingen bij het lezen zijn dan
ook hoog gespannen.
In verschillende hoofdstukken wordt de reconstructie van de ouderenzorg beschreven in
verschillende fasen. De maatschappelijke veranderingen van de ouderenzorg worden afgezet tegen
een politiek, sociaal en economisch klimaat. De auteurs toetsen de gedachten achter de
verzorgingsstaat Nederland. De psychosociale verschijnselen van ouderen als eenzaamheid en
veiligheid komen aan bod, maar ook de sterke overheidsinmenging die gepaard gaat met controle,
administratie, rationalisatie en planning is sterk bepalend voor de relatie tussen ouderenzorg en de
architectuur.
De verbinding die de tekst legt tussen de ouderenzorg en de architectuur laat hier een kans liggen.
De illustraties nemen de lezer mee in de tijd van wat er zoal, al dan niet experimenteel, is
gebouwd. De illustraties laten een beperkt beeld zien. Meestal wordt alleen het gebouwde
afgebeeld. Hiermee komt alle eer toe aan de ontwerper. De meeste illustraties missen een link met
de interne en externe leefomgeving. De indeling van het huis en de situering van het huis binnen
zijn directe omgeving komen zo goed als niet aan bod.
Of het boek u kan boeien is afhankelijk van uw interesse. Bent u geïnteresseerd in een overzicht
van beeldmateriaal óf bent u geïnteresseerd in historische verwikkelingen, dan is het een geslaagd
naslagwerk.
Bent u op zoek naar de samenhang tussen architectuur en de sociale context, dan ontstaat er een
spanningsveld. De brug die hier was te slaan is niet meer dan een hangbrug.
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