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®MIT: Research & Education in Modification, 
Intervention & Transformation of the built environment

These areas are defined so each covers a different level of scale: 

Modification the level of materials, details and technology 

Intervention the level of reuse and redesign of a building

Transformation redevelopment of urban structure in context 

while taking account of the value in terms of our cultural heritage. 

®MIT's mission is to contribute to the sustainable and long-term 
preservation and use of the built heritage, by developing expertise 
and providing education in restoration, conservation and reuse, at all 
levels of scale ranging from the material through to the built 
environment. Evaluation and appreciation, analyses, context, use of 
materials, design and research are all key elements.
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®MIT Research

®MIT Research Program

I Knowledge of the past
History of the context; technical assessment and analysis; value assessment.

II Intervention
Intervention-techniques; intervention-analysis; concepts and methods of interventions and 

preservation

III Societal framework: attitude, 
conditions and institutions

Instruments and legislation on preservation of historic monuments and buildings, on national, 
European (to be developed) and international level (Unesco and mutual heritage)

Design  and  History



I Knowledge of the past

•Rietveld’s Universe
•History of the Faculty of Architecture in Delft (building)
•Degradation processes and compatibility of materials – MDDS
•Value assessment in the Dutch conservation practice



Reflections on restoration/transformation 
Building Biographies 
Restoration architects
In 1975 schreef Jan (A.C.) Tillema Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland, ruim 35 jaar na verschijnen nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor wetenschappelijke 
studie op het gebied van de restauratie. Tillema kwam uit de praktijk; hij was zoals hij het zelf omschreef ‘de stadstimmerman van Rotterdam’, directeur Gemeentewerken Rotterdam, en wijdde 
zich na zijn pensionering aan zijn bekende werk. Na Tillema zijn er diverse studies verschenen, waarbij die van Wim Denslagen, hoogleraar en werkzaam bij ’s rijksmonumentenzorg, er het 
meeste uitspringen. Belangrijk zijn: Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten (proefschrift uit 1987), Romantisch modernisme. Nostalgie in de monumentenzorg (2004) en 
Architectural Imitations. Reproductions and Pastiches in East and West (ed ism Niels Gutschow 2005). In deze studies staan de gebouwen, meestal monumenten, centraal. Tillema neemt diverse 
restauraties onder de loep (voor en na) en brengt deze in verband met ‘ethische’ uitgangspunten zoals de Grondbeginselen uit 1917. In zijn proefschrift zet Denslagen deze lijn voort en – zoals het 
woord ‘kritisch’ al aanduidt – voorziet diverse restauraties van kritische kanttekeningen en oordelen. Die lijn laat hij vervolgens los in Romantisch Modernisme. De monumentenzorger (Denslagen) 
wordt hierin tot kritische volger van zijn eigen dienst, en pleitbezorger van een flexibile restauratieaanpak, zonder vooropgezet of eenzijdig ethisch oordeel. In het laatste boek ontstijgen 
Denslagen e.a. het niveau van de monumentenzorg en begeven zij zich op een theoretisch/filosofisch, en tegelijk ook internationaal vlak. 

Naast deze (overzichts)werken is de geschiedenis van de monumentenzorg in de twintigste eeuw ook vooral een geschiedenis van instituten, van technische opgaven (brochures, technieken, 
richtlijnen) of van charters, conferenties en uitgangspunten (nationaal en internationaal). De onderlinge samenhang, de doorwerking en de afwegingen bevinden zich en blijven op institutioneel of 
overheidsniveau. Er bestaat een werk- en spanningveld tussen de praktijk (beslissingen, uitvoering, materialen, oplossingen), de wettelijke en juridische context (adviezen, vergunningen, 
waardestellingen, monumentenlijsten) en het overkoepelende orgaan (of organen) en kaders: RCE, MOMO, Gemeentelijk/de-centraal niveau.  
Als we alleen naar de bovenstaande literatuur en de maatschappelijk/professionele context kijken dan wordt duidelijk dat daarin het niveau van gebouw/restauratie, het niveau van de 
monumentendienst en (mondjesmaat) een filosofie (Denslagen) centraal staan. De architect is óf het brein óf het medium óf een slechts een uitvoerder. Maar wat is zijn achtergrond? Wat is de 
relatie met zijn opleiding? Hoe zag en ziet zijn opleiding er uit? Veertig jaar na het oprichten van het Instituut voor Restauratie, dat inmiddels is uitgegroeid tot ®MIT, is de tijd rijp voor een 
historisch en reflectief onderzoek naar de eigen opleiding van de Restaurerende Architecten (A). Binnen de eerder geformuleerde richtingen en onderwerpen van de onderzoeksportfolio 
Design and History sluit dit onderwerp ook aan bij het thema ‘Geschiedenis van de Faculteit’. Het is geschikt voor uitwerking ten behoeve van een 2e geldstroomaanvraag bij NWO (Vrije 
Competitie), onder de titel Legacy of the 20th Century. 
Aangezien het contingent ‘restaurerende architecten’ zich in onze huidige betekenis van het woord niet beperkt tot aan het Instituut voor Restauratie opgeleide architecten, maar juist ook 
‘gewone’ architecten of juist tot in de praktijk opgeleide ‘ambachtslieden’, zou ook aandacht moeten worden besteed aan kennisoverdracht van en tussen architecten (en monumentenzorgers?) in 
het algemeen. 

Spraakmakende restauraties (B)
Het jaar 1975 is niet alleen het jaar waarin het boek van Tillema verscheen. Zoals hierboven al blijkt vraagt Tillema na 35 jaar om een antwoord. 1975 is ook belangrijk als Monumentenjaar en 
een keerpunt in de geschiedenis van de monumentenzorg, in het debat over en de aanpak van monumenten. De periode na 1975 kent een aantal belangrijke kantel mo(nu)menten, zoals Het Loo, 
Zonnestraal, Van Nelle, Karel V Utrecht, Kasteel Haarzuilens, Rijksmuseum Amsterdam en andere.  Deze belangrijke restauraties zijn voorbeelden van specifieke benaderingen (jong erfgoed, 
bouwhistorisch onderzoek; interventie; stedenbouwkundig schaalniveau etc); van specifieke ontwerphoudingen; van specifieke functie en betekenis. Het rechtvaardigt onderzoek in de zin van 
monografieën van restauraties/interventies gebouwen en complexen. Het Zonnestraalboek is het eerste in een reeks. Dit kan op de grote schaal van een omvangrijk, langdurig en grootschalig 
project als Zonnestraal, het Rijksmuseum of de restauratie van de stadswallen van Zutphen; maar het kan ook op kleiner schaalniveau zoals een bijzondere wederopbouwwijk of een 
woningbouwcomplex. Elke restauratie, elk onderzoek is een schakel in het grotere onderzoek van de ‘reflectie op de restauratiepraktijk’, waarbij het reflecterend deel van het onderzoek in de loop 
der tijd zal toenemen, en in tegenstelling tot de werken van Tillema en Denslagen niet langer worden bestempeld als ‘goede’ of ‘slechte’ voorbeelden. Zowel in de monumentenzorg, als in de 
architectuurgeschiedenis als in de architectenopleidingen is er in de laatste 35/40 jaar sprake van een verschuiving van parameters. 

Research Focus
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Zonnestraal; Warehouse De Zwijger; Rietveld
pavilion



Sanatorium Zonnestraal, Hilversum, 1926-1931. Arch: Jan Duiker, 
Bernard Bijvoet. Engineer: Jan Gerko Wiebenga



Main building shortly before completion, June 1928
The reinforced concrete skeleton, designed by G. Wiebenga, 
expressed the ‘spiritual economy’ of Jan Duiker





Ter Meulen Pavilion in the 1930s



The first two workshops were built by patients



Decay, 
1980s, 
1990s and 
before 
restoration



A future for Zonnestraal?
• Can a fragile and very function-specific building 

be restored? (weak materials)
• Arch. Hubert-Jan Henket & Wessel de Jonge

started a technical investigation in 1980s
• Dresselhuys Pavilion as central case study
• In 1988 important parts became listed 

monuments
• Commitment and money from Government, 

national and private parties 
• In 1995 Zonnestraal part of provisional list for 

nomination UNESCO World Heritage



Restoration Concept
• Restoration by Wessel de Jonge started in 2001, 

and was based on the outcome of the technical 
investigations. ‘Situation 1931’ starting point. 
During restoration research would be continued

• Main building: back to original concept
• Dresselhuys Pavilion: preservation and restoration
• Ter Meulen Pavilion (already radically changed in 

1950s): preserve as part of the complex
• Find a solution for problem of ‘deliberate 

temporaniness’ and ‘sustainable restoration’



2002, during 
restoration 



Main building after restoration, 2003



Drawn glass 
in the main 
building



Doctors’ room

After restoration
2003



2003

2008

2008



Dresselhuys Pavilion after carcass restoration, 2008



Some questions

• Can we still speak of authentic architecture when 
restoration is almost synonymous with building a 
faithful replica? (main building)

• Has Zonnestraal become an icon of the 
conservation of monuments of the Modern 
Movement?

• Was it justifiable to cherish buildings that were 
expressly not built for eternity in clear opposition 
to the views of the original designers?



De Zwijger (the Silent), warehouse
Amsterdam dockland, 1933/34

J. de Bie Leuveling Tjeenk & K. Bakker



1999: Jan Schaeferbridge connecting Java-
eiland and bank of the IJ through De Zwijger





Transformation & restoration by 
André van Stigt



De Zwijger is transformed and saved. But is it still the 
same monument, with the same qualities? How much 
is authentic?





Sonsbeek pavilion, 
Arnhem, 1955  
Arch: Gerrit Rietveld



In 1964-65 the pavilion was reconstructed in the 
sculpture garden of Museum Kröller-Müller in 

Otterlo











Maintenance
• In 2005 thorough maintenance was needed
Situation turned out to be soo bad that restoration 

was considered
The Government Buildings Agency had to compose 

a restoration vision
The director of the Museum proposed demolition
The pavilion was NOT a listed monument



Restoration Vision
The pavilion is in a bad shape
The construction is weak and fragile, not strong
The pavilion is slightly different from the Sonsbeek

original
The pavilion is NOT an authentic design by Rietveld

(designs were made by a young colleague, 
Rietveld died in june 1964)

Not the authenticity of the materials are important, 
but the authenticity of Rietveld’s ideas on space



Decision
• The decision was made to reconstruct or rebuilt 

the Rietveld pavilion (based on actual building & 
research during demolition)

Architect Bertus Mulder, who used to work with 
Rietveld, made the reconstruction plan, that he 
regarded to be a restoration

Bertus Mulder reconstructed space and considered 
the materialisation to be secondary, and 
therefore ‘improved’ the building  











Is this a restoration? A 
reconstruction? Or a 
new building by Bertus
Mulder?



General remarks
• The building was part of the collection of the 

museum
• It was a design by Rietveld, there are drawings of 

Rietveld, made before his dead
• Rietveld’s ideas on space are related to 

demarcation of space, to texture, to colour, to 
material: to make space visible

• Real restoration had to be considered instead of a 
reconstruction/new building






